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Tárgy:

Tájékoztatás a Platán strand, homokos sportpályán tartandó 2018-as
nyári sporteseményekről
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Előadó:
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az

elmúlt

évek

tapasztalatai

alapján

fontos

a

Képviselő-testület

részletes

tájékoztatása a Platán Strand feltöltött területén található, homokos sportpályát
érintő

nyári

sportrendezvényekről.

Az

idén

is

két

nagyobbnak

mondható

sporteseményt kívánnak szervezni, mindkét esetben visszatérő rendezvényről van
szó.
A

szervezők

Szabó

György

közvetítésével

keresték

meg

hivatalunkat,

a

rendezvénynaptár egyéb időpontjaival kapcsolatban az egyeztetés megtörtént.
Az

első

rendezvényt

a

Fehérvár

Frizbi

Sportegyesület

szervezi,

Frizbi

Találkozó néven, Gyöngyösi Bence Gábor képviseletével, 2018. július 7. napjától
2018. július 8. napjáig. A találkozót a résztvevők nem gépjárművel közelítik meg,
szálláshelyük a közelben található kempingben lesz, így a sportpálya kivételével
egyéb helyigényük nincs.
A

második

rendezvény

Magyar

Kézilabda

Szövetség

Strandkézilabda

Albizottsága által megszervezésre kerülő Magyar Strandkézilabda Bajnokság
Döntője. A sportesemény képviselője Horváth Péter az albizottság részéről. A
sportrendezvény 2018. augusztus 3. napjától 2018. augusztus 5. napjáig kerülne
megrendezésre. Az eseményhez szeretnének áramellátást, a lelátók használatát,
illetve a rendezőség gépjárművei részére, a pálya mellett parkolási lehetőséget
kérni.
Figyelembe véve az előző év tapasztalatát és igazodva a feltöltött területen
kialakult, behajtási engedélyhez kötött parkolási rendhez, indokolt a rendezőséget
ebben az esetben is tájékoztatni, hogy csak ki-, és berakodás idejére van mód
gépjárművel az érintett területet megközelíteni. Az eseményekkel kapcsolatban
egyéb intézkedés megtétele nem szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonboglár Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást és
jóváhagyja a balatonboglári Platán Strandon (hrsz. 1618) található, homokos
sportpályát érintő, 2018-as nyáron megrendezésre kerülő, Frizbi Torna és Magyar
Strandkézilabda Bajnokság Döntő sporteseményeket, azzal a feltétellel, hogy a
rendezőség mindkét esetben betartja a feltöltött területre vonatkozó parkolással
kapcsolatos szabályokat. (Az érintett gépjárművek részére behajtási engedélyt
kérni, és az azon feltüntetetteket betartani kötelesek.)

melléklet: MKSZ Strandkézilabda Albizottság levele
Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Képviselőtestület
Kánya Erika
Szabó György
részére

Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Kézilabda Szövetség Strandkézilabda Albizottsága az elmúlt évek hagyományait
alapul véve Balatonboglár településen szeretné megrendezni a Magyar Strandkézilabda
Bajnokság Döntőjét.
A település vendégszeretetével, a képviselőtestület támogatásával és a BBSC segítségével egy
színvonalas tornát kívánunk megrendezni.
Torna helye: Balatonboglár Platán Strand
Torna ideje: 2018. 08. 03-05.
A verseny során szeretnénk használni a strandpályát, melyet az MKSZ megbízásából egy
versenyszervező cég rendezne be a torna előtti napokon. Verseny során áramvételezési
lehetőségre és a pályán található lelátóra is szükségünk lenne. Továbbá szeretnénk megoldást
találni a pálya melletti parkolásra a rendezők számára.
Telefonos, személyes és elektromos elérhetőségem révén állok rendelkezésre a további
egyeztetés céljából.
Támogató segítségüket előre is köszönöm!
Sportbaráti tisztelettel:
Horváth Péter
MKSZ Strandkézilabda Albizottság

