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A „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat 2019 évi
tervezete
A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) 2018. december 04-i ülésén tárgyalta a
programsorozat 2018. évi lebonyolításának tapasztalatait, valamint a 2019 évre vonatkozó
elképzeléseit tartalmazó előterjesztést.
A 2018 évről szóló főbb megállapítások:
- 34 település 37 strandján, 339 helyi programnapon 29 177 fő részvételét regisztrálták a
helyi szervezők. Ez az előző évekhez képest kimagaslóan magas növekedés.
- Korosztályokat tekintve továbbra is a fiatal korosztály, a 6-25 év közöttiek a
legaktívabbak, több, mint 74 %-át teszik ki az összes résztvevőnek.
- A férfiak és nők aránya lényegesen nem változott az előző évekhez képest (65-35 %).
- Lényegesen a sportágak népszerűségi listája sem változott. Az idei sorrendben a
strandröplabdát, a strandfoci 6-fős változata, majd a vízi játékok, a strandfoci 3 fős
változata, a vízilabda, az asztalitenisz, a tollaslabda, a streetball, teqball és a kézilabda
követi. A sorrendet a lábtenisz és a petanque zárta.
- Az eszközparkot 3 teqball asztallal és a hozzá tartozó információs táblákkal, 8 kültéri
asztalitenisz asztallal, valamint egy strandon két szárazföldi sporteszközzel bővítettük.
- A strandokon ebben az évben gondot fordítottak a homokos pályák folyamatos
karbantartására, a vízi eszközök időbeni kihelyezésére, de kevés helyen van megoldva a
pályák locsolása, és a pályák melletti párakapuk beállítása.
A programsorozat 2019. évi fő célkitűzései, feladatai
- Az
önkormányzatokkal,
városüzemeltetési
szervezetekkel
egyeztetjük
az
együttműködési megállapodásból adódó feladatokat, erősítve felelősségüket az
eszközparkkal, a helyi szervezők kiválasztásával, és a záró rendezvényen való
megjelenéssel kapcsolatban.
- Elő kell készíteni két új strand programsorozatba való bekapcsolódását (Balatonföldvár,
Gyenesdiás 2. strandja).
- Pénzügyi forrásaink függvényében tovább folytatjuk a strandok eszközállományának
bővítését, elsősorban teqball asztalok és hozzá tartozó információs táblák, valamint
kültéri asztalitenisz asztalok vásárlásával. Sportszervásárlás kapcsán a szokásos labdák
mellett új petanque készleteket szeretnénk biztosítani minden strandra.
- A résztvevő települések strandjain megfelelően elő kell készíteni a sportpályákat a
sportolni szándékozók fogadására, gondoskodni kell azok folyamatos karbantartásáról, a
vízi eszközök időbeni kihelyezéséről.
- A strandok egy részének pályarendszereit továbbra is úgy kell előkészíteni, hogy azok
alkalmasak legyenek a strandi sportágak országos, területi versenysport
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Az előkészületekről
Ebben az évben 16. alkalommal kerül megrendezésre a „Mozdulj Balaton” strandi szabadidő
sportprogram sorozat.
A rendezvénysorozat előkészítéseként, követve az előző évi hagyományokat, az alábbi
feladatokat végezzük el:
- Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársággal egyeztettük a programsorozat
támogatásával kapcsolatos elképzeléseinket, és ennek megfelelően BFT elnöki levélben
juttattuk el kérelmünket az államtitkársághoz (9 millió forint). A támogatást döntő
mértékben sporteszközök és sportszervásárlásra kívánjuk fordítani.
- Március végéig el kell végezni a szükséges egyeztetést az önkormányzatokkal,
városüzemeltetési szervezetekkel a fő feladatokban megfogalmazott első pont
tekintetében.
- Május 1-ig levélben tájékoztatjuk a résztvevő strandok működtetőit (önkormányzatok,
városüzemeltetési szervezetek) a legfontosabb tudni- és tennivalóikról (helyi programok
időpontjai, a támogatás mértéke, befizetési határidő, várható eszközök, anyagok
mennyisége, átadása, stb.).
- Egyeztetünk az érdekeltekkel, így a beszállítókkal, a támogatókkal, valamint a
programsorozat és a záró rendezvény lebonyolításában érintett szervezetekkel,
személyekkel.
- A hagyományoknak megfelelően szervezzük meg két helyszínen a helyi
programszervezők felkészítését:
Június 20. Alsóörs (Veszprém megyei standok szervezői)
Június 21. Balatonfenyves (Somogy és Zala megyei strandok szervezői).
A 2019. évi programsorozat tervezett helyszínei, időpontjai
Helyszínek
34 település 39 strandja, melyek a következők:
Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár 2 strand, Balatonszárszó 2 strand, Balatonőszöd,
Balatonszemes 2 strand, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Balatonfenyves,
Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Keszthely, Gyenesdiás 2 strand, Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Révfülöp,
Balatonszepezd, Zánka, Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Balatonfüred 2 strand, Csopak,
Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonakarattya, Balatonvilágos.
Időpontok
Valamennyi település strandján 9 szervezett programnappal számolunk, ebből 7 szombati
dátum a következő:
Július
6., 13., 20., 27.,
Augusztus 3., 10., 17.
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Ezeken a napokon továbbra is 14 órai kezdési időpontot javasolunk, de ettől az időjárás
figyelembevételével el lehet térni. További 2 programnapról és azok kezdési időpontjáról is a
helyi adottságok, lehetőségek figyelembe vételével a helyi szervezők döntenek.
A szezont lezárva Vonyarcvashegyen, a Lídó strandon, 2019. augusztus 24-én (szombat) 34
település 39 strandja csapatainak részvételével kerül megszervezésre a XV. „Mozdulj,
Balaton!” Sporttalálkozó.
Médiakapcsolatok
2019-ben továbbra is elsősorban a Balaton-parton működő rádiókkal, televíziókkal, a 3
megyei napilappal, és a régió havi magazinjával, a Balatoni Futárral kívánjuk elősegíteni a
programsorozatról szóló tájékoztatást.
A rendezvény hivatalos honlapján (www.mozduljbalaton.hu) elérhetővé tesszük a programsorozat
legfontosabb adatait, a konkrét programnapokat, a résztvevő strandokat, a helyi szervezők
nevét, elérhetőségét, valamint a korábbi évek 20-30 perces összefoglaló filmjeit,
fényképsorozatait.
Figyelmet fordítunk arra, hogy a Balatonnal kiemelten foglalkozó honlapokhoz eljussanak a
programsorozatról szóló konkrét információk, tudnivalók.
Ebben az évben is strandonként 250 db magyar, 50 db angol nyelvű szórólap, 10 db plakát
biztosításával segítjük elő a Balaton partra látogatók tájékoztatását.
Felkérjük az önkormányzatokat, a városüzemeltető szervezeteket, és a strandokat, hogy a saját
honlapjaikon is szerepeltessék a programsorozat legfontosabb adatait, a helyi szervezők nevét
és elérhetőségét, vagy a honlapunk elérhetőségét.
Szponzoráció
Támogatóink 2019-ben – a szokásoknak megfelelően - elsősorban terméktámogatást
biztosítanak a programsorozat helyi rendezvényeihez, illetve a sporttalálkozó díjazásához
(Kometa 99 Zrt., Kaposvár; Masita Kft., Székesfehérvár; Varga Pincészet, Badacsonyörs;
Intersport Bt., Budaörs; Anda Kft., Pécs).
A programsorozat költségvetés-tervezete
A programsorozat megvalósítására 2019-ben 17,9 millió Ft-ot tervezünk, ehhez az EMMI
Sport Szakállamtitkárságától 9 millió Ft támogatást kérünk. Az önkormányzatoktól strandonként 100 e Ft hozzájárulással számolva - 3,9 millió Ft-tal, a BFT-től 5 millió Ft
támogatással számolunk.

Bevételek
EMMI Sport Szakállamtitkárság

9.000.000

Helyi Önkormányzatok

3.900.000

BFT

5.000.000
17.900.000

ÖSSZESEN:
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Kiadások
teljes összeg

Sportszerek és eszközök beszerzése

8.000.000

Résztvevők díjazása
(39 strand x 210 érem x 265 Ft)
Helyi szervezők díjazása
(39 x 100 e Ft)
Kommunikációs Költségek
(honlapbérlés, filmkészítés, nyomda, sajtómunka,
stb.)
Záró sporttalálkozó
versenyrendezés
Programsorozat működtetése (sportszakemberek
juttatása, járulékok, gazdasági vezetéssel és
könyveléssel kapcsolatos költségek)
Összesen:

ebből EMMItámogatás
8.000.000

2.170.350
3.900.000
800.000
1.529.650
1.500.000

1.000.000

17.900.000

9.000.000

A tervezett kiadások felhasználásának ütemezése:
- Sportszerek, sporteszközök beszerzése, résztvevők díjazása,
kommunikációs költségek 50%-a, programsorozat
működtetésének kétharmada
- Helyi szervezők díjazása, kommunikációs költségek 50%-a,
záró sporttalálkozó költsége, programsorozat
működtetésének egyharmada

2019. április 30-ig.
2019. augusztus 01-ig.

A programban résztvevő önkormányzatok a 100 ezer Ft/strand pénzbeli támogatás nyújtása
mellett gondoskodnak a meglevő sportpályák folyamatos karbantartásáról. Szervezik továbbá
a helyi díjazásokhoz való hozzájárulást, a helyi propagandát, és biztosítják a csapataik
sporttalálkozón való részvételének költségit.
Siófok, 2019. február 1.
Balatoni Integrációs Kft.
Készítette: Bartsch János program menedzser
……/2019.(02.08.) BFT-határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat
2019. évi programját és költségvetését elfogadta, egyúttal megbízza a Balaton Fejlesztési
Tanács elnökét és munkaszervezetét a program előterjesztésben meghatározott feltételek
szerinti megszervezésével, és a program támogatásával kapcsolatos ügyek intézésével.
Felelős: Dr. Bóka István elnök, Dr. Molnár Gábor ügyvezető
Határidő: 2019.12.31.
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