Határozati javaslat
Tárgy: A II. Borvidék Félmaraton rendezvény szervezésére vonatkozó támogatási kérelem

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a II.
Borvidék Félmaraton rendezvény szervezését 400 eFt összeggel támogatja a
Sportkeret Nemzetközi és Városi Nagy Sportesemények Keret terhére.

2. A bizottság felkéri a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot a
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.

Határidı: 2011. április 26.
Felelıs: 1. pont tekintetében: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóság-vezetı
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Humán Bizottsága
Csillagné Szántó Polixéna
7100 – Szekszárd,
Béla király tér 8.
Tisztelt Humán bizottság!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket versenyünkrıl, a második Borvidék Félmaraton utcai
futóverseny elıkészületeirıl, illetve szeretném támogatásukat kérni rendezvényünkhöz.
Versenyünket második alkalommal rendezzük meg, amely érinti a várost és a hozzá
kapcsolódó borvidék útvonalait. Az idei év külön érdekessége, hogy a versenyzık áthaladnak
a Bodri Pincészeten.
Sikeres kommunikációs és marketing munkánk eredménye képen, az elmúlt évben 910
versenyzı nevezett versenyünkre. Szeretnénk, ha az idei évben is hasonlóan magas létszámú
amatır futót köszönthetnénk városunkban, a nehéz terep ellenére.
Versenyünk elsı alkalommal, a város egyik legnagyobb tömegsport eseménye lett!
Az indulók döntı többsége a fıvárosból és vidékrıl érkezik, néhány fı külföldrıl, többen
testvérvárosainkból.
Egy rövidebb, 4 km - es betétszámmal szeretnénk a fıleg szekszárdi amatıröknek is kedvezni,
akik még nem képesek hosszabb és nehezebb távokra, de ez által ık is részt vehetnének
versenyünkön, átélhetnék az utcai futóversenyek sajátos hangulatát.
Ezzel, talán mi is hozzájárulunk a civilek integrálásához, a tömegsportok irányába.
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Látogatottságról:
Az idei évben is 900-1000 nevezıvel számolunk, reálisan.
Ezért városunkba szombattól mintegy 2000 ember érkezik, akik vasárnap délutánig itt töltik
hétvégéjük egy részét.
Reálisan lehet számolni minden egyes versenyzı mellé egy további kísérıt, így a városba
mintegy 2000- 2500 látogató érkezik.
Szombat este a Bodri Pincészetben borkóstolóval egybekötött vacsorát rendezünk, amelyre
szintén honlapunkon keresztül várjuk az érdeklıdıket, illetve jegyigénylıket.
A rendezvényre 300 fı részére tudunk helyet biztosítani, amire már most nagyon élénk az
érdeklıdés.
Reálisan lehet számolni, hogy ezek az emberek egy vendég éjszakát a városban vagy
környékén töltenek.

Ajándékok:
Minden versenyzı a többi ajándék mellett egy üveg szekszárdi jó minıségő borral távozik,
amit önköltségi díj ellenében a város borászai bocsájtják rendelkezésünkre!
Ahogyan ígértük, a futók a hagyományos frissítıpontokon túl, fröccspontokon is pótolhatják
folyadékveszteségüket, ami szintén kuriózum, máshol nem tapasztalható verseny elem.
Ez tavalyi évben nagyon népszerő volt a futók körében, mondhatjuk jó marketingfogás volt.
Idei évben a célba érkezéskor fröccs és zsíros kenyér áll rendelkezésre az energia pótlására.
Tisztelt Sportbizottság!
Úgy gondolom, a versenynek kiemelkedı városmarketing értéke van, hiszen számos
versenyzı és kísérı érkezik Szekszárdra, és sokan itt töltik hétvégéjüket.
Ezúton szeretnék ismét segítségükhöz fordulni
Kérem, amennyiben rendezvényünk elnyerte tetszésüket és méltónak tartják támogatásra,
szíveskedjenek értesíteni.
Elmúlt évben,a sportbizottsági értekezleten 400.000,. Ft + Áfa összeget fogalmaztam meg,
ami a költségvetésünk kevesebb, mint 10 %-a.
Erre az összegre égetı szükségünk lenne, hogy a versenyt megfelelı színvonalon, sikeresen és
biztonságosan tudjuk megrendezni.
Segítségüket elıre is köszönöm!
Tisztelettel,
Márkus István
szervezı
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