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„Wiara w autorytety powoduje,  
że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce”. 

Lew Tołstoj 
 
 

Organizacja przedsięwzięć sportowych w strzelectwie 

 
 

Sport strzelecki powinien się przesuwać w stronę organizacji przedsięwzięć 
sportowych, gdzie coraz większą rolę będą pełnić widowiska sportowe, warunkiem jest, 
żeby jakość tych widowisk była odpowiednia. 

Współcześnie duże imprezy sportowe nabrały wielkiego znaczenia nie tylko dla 
sportu, lecz także dla życia społeczno-politycznego. 

Osiągnięcia na zawodach światowej rangi – obojętnie jak mierzone – stały się dla 
wielu państw symbolem narodowego prestiżu. Przygotowanie dużej imprezy sportowej 
nie może być czynnością spontaniczną i przypadkową. Organizacje sportowe 
przygotowujące się do imprezy powinny zdać sobie sprawę, iż znajdują się w otoczeniu 
wolnorynkowym, dlatego też każde przedsięwzięcie powinno być poprzedzone 
starannymi pracami przygotowawczymi. 

Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej jest przedsięwzięciem, które 
wymaga sprawnej organizacji. 

Proces organizowania przedsięwzięcia sportowego, w którym ma zostać osiągnięty 
zamierzony cel wymaga odpowiedniego ułożenia i przydziału pracy dla członków 
organizacji. 

Organizacja przedsięwzięcia sportowego w zależności od wielkości i zasięgu, różnej 
i znacznej koncentracji zasobów w czasie i przestrzeni, złożoności i niepowtarzalności, 
wymaga stosowania wszelkich możliwych planów, o różnym stopniu szczegółowości 
i zróżnicowaniu czasowym. 

Każde przedsięwzięcie sportowe jest odmienne i praktycznie niemożliwe jest jego 
powtórzenie, zarówno w trakcie przygotowania jak i realizacji, wymaga współpracy 
i współdziałania wielu wykonawców. Tylko część to działanie powtarzalne 
uwzględniające przepisy międzynarodowe organizacji sportowej ISSF, dotyczących 
przebiegu konkurencji czy warunki bezpieczeństwa. 

Przy organizacji przedsięwzięcia sportowego wymagana jest tak że wiedza 
i umiejętności postępowania z widowiskiem jako towarem wykorzystaniem wiedzy 
o regułach gry ekonomicznej, rozpoznanie i wykorzystanie rynku. Tylko właściwie 
przygotowane przedsięwzięcie sportowe możne traktować jako towar, czy produkt. 

Odbiorcami produktu przedsięwzięcia sportowego są sportowcy, trenerzy, działacze, 
sprawozdawcy, dziennikarze, konsumenci (czyli ci wszyscy, którzy oglądają 
i przeżywają bezpośrednio na obiektach i dzięki środkom masowego przekazu), 
sponsorzy, firmy, dostawcy itd. 

Rzeczywisty produkt przedsięwzięcia sportowego ma wyjątkowy charakter: 
 zmienny, 
 subiektywny w odbiorze, 
 krótkotrwały, 
 niemożliwy do przewidzenia, 
 jednocześnie wytwarzany i konsumowany. 
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Bardzo ważną cechą produktu przedsięwzięcia sportowego jest czas, w którym jest 
on sprzedawany i konsumowany. Ogromną rolę odgrywają tutaj gwiazdy sportowe oraz 
jakość organizacji.(Kurzawski 1999) 

Rzeczywisty produkt przedsięwzięcia sportowego ma czysto usługowy charakter. 
Świadczą o tym takie cechy, jak: złożoność, komplementarność, jedność procesu 
wytwarzania, wymiany i konsumpcji, niemożność wytwarzania na zapas, pewnego 
rodzaju sezonowość. Produkt ten jest pewnym pakietem usług, dopóki się ich nie kupi 
i nie skonsumuje. Nabywcom sprzedaje się możliwość przeżywania silnych emocji 
związanych z niecodziennym widowiskiem. Widowiskiem tym może być, również 
dobrze, ceremonia otwarcia i zamknięcia dużych zawodów sportowych, jak zmagania 
najlepszych w swoich krajach i najlepszych w świecie sportowców. 

Widowisko sportowe jego obserwacja i uczestnictwo w nim daje korzyści w postaci 
zaspokajania potrzeby rozrywki, radości, przeżycia emocji, bądź potrzeby atrakcyjnego 
spędzenia czasu. 

Postępowanie z widowiskiem sportowym, jako towarem, wymaga odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności postępowania; dobrego fachowego podejścia specjalistów 
marketingu sportowego. 

Nie sposób sprzedać towaru, jakim jest właściwie przygotowane widowisko 
sportowe, nie biorąc pod uwagę oczekiwania i interesu wszystkich stron: sportowców, 
przedsiębiorców, menedżerów, widzów itd. 

Na właściwy odbiór przedsięwzięcia sportowego składają się: jakość i atrakcyjność 
widowiska, strzelania, ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy sportowej, dekoracji. 

 
Do funkcji wspierających przedsięwzięcie sportowe zaliczyć należy: 
 public relations – kształtowanie w otoczeniu społecznym postaw akceptujących 

przedsięwzięcie sportowe, 
 promocję i reklamę przedsięwzięcia, 
 efektywną politykę finansową, 
 sponsoring, 
 zabezpieczenia formalnoprawne. 
 
Wybór miejsca organizacji przedsięwzięcia sportowego jest bardzo ważny, ponieważ 

wiąże się z strzelnicą sportową, dlatego musi być przemyślany. Wybierając lokalizację 
obiektu sportowego trzeba uwzględnić jego dostępność, bezpieczeństwo, standard, 
właściwe otoczenie, lokalizację gastronomii, pomieszczeń sanitarnych, parkingów itd. 
Wrażenia konsumenta z przeżycia sportowego i ewentualne pragnienie dalszego 
uczestnictwa związane są również z podróżą i dotarciem do obiektu. 

Struktura organizacyjna przedsięwzięcia sportowego powinna obejmować między 
innymi: administrację, komunikację, usługi specjalne (twórcze, ceremonie), transmisje, 
informacje i publikacje, imprezy specjalne, usługi (zakwaterowanie, wyżywienie), 
zarządzanie (budżet, zakupy, finanse), operacje specjalne (bezpieczeństwo, serwis 
medyczny), projekty specjalne, protokół (Kurzawski 1999). 

 
Do najważniejszych czynności prezydium Komitetu Organizacyjnego należy: 
 współpraca z głównym komitetem organizacyjnym zawodów, 
 ogólna koncepcja prowadzenia imprezy (czas trwania, liczba startujących, 

program zawodów, itp.), 
 współpraca z innymi podkomisjami organizującymi zawody, 
 rozeznanie w miejscowych warunkach, 
 opracowanie kosztorysu imprezy, 
 pozyskiwanie sponsorów, 
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 opracowanie harmonogramu realizacji, 
 powołanie Komitetu Honorowego, 
 analiza różnych koncepcji rozwiązań organizacyjnych, 
 rozdzielenie zadań w czasie i między poszczególne działy organizacyjne, 
 czynności koordynacyjne między poszczególnymi działami, 
 organizowanie konferencji, narad i odpraw roboczych, 
 kontakty z organizacjami społecznymi, 
 udzielanie wyjaśnień i komentowanie, 
 udział w konferencji technicznej i sędziowskiej, 
 rozliczenie imprezy, 
 ocena pracowników, 
 rozwiązanie Komitetu Organizacyjnego. 
 
Dział szkoleniowo-sportowy powinien składać się z następujących komisji: 

1. Komisja sportowa.  
2. Komisja szkoleniowa. 
3. Komisja sędziowska. 

 
Do obowiązków komisji sportowej należy: 
 opracowanie regulaminu zawodów, 
 opracowanie programu zawodów, 
 opracowanie programu pobytu ekip, 
 przygotowanie i prowadzenie konferencji technicznej i losowania, 
 kontrola wyposażenia strzelnicy w sprzęt i urządzenia, 
 zlecenie przygotowania obiektu, numerów startowych, 
 zlecenie przygotowania tablic informacyjnych i tablic wyników, 
 kontrola list startowych, 
 opracowanie wzoru karty zgłoszenia do zawodów, 
 prowadzenie zawodów. 
 
Komisja szkoleniowa powinna zajmować się: 
 przeprowadzeniem badań naukowych, 
 przeprowadzeniem obserwacji zawodów, 
 zbieraniem danych o zawodnikach, 
 przygotowaniem dokumentacji filmowej i telewizyjnej z imprezy. 
 
Komisja sędziowska odpowiada za: 
 przygotowanie obsady sędziowskiej, 
 przygotowanie i prowadzenie konferencji sędziowskiej, 
 przeprowadzenie weryfikacji strzelnic i urządzeń, 
 odpowiednie wyposażenie biura zawodów, 
 opracowanie sposobu prowadzenia informacji bieżącej w czasie trwania zawodów, 
 kontrolę wyposażenia obiektu, kontrola broni i ubioru zawodników, 
 nadzór nad przebiegiem zawodów.  
 
Ważniejsze czynności biura zawodów to: 
 opracowanie diagramu przyjazdów i wyjazdów poszczególnych ekip oraz innych 

osób, 
 podawanie informacji do prasy, radia i TV, 
 zatrudnienie opiekunów ekip, spikerów, itp. 
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 dostarczanie medali, dyplomów oraz upominków dla każdego uczestnika, 
 opracowanie systemu rozdawania komunikatów.  
 
Do obowiązków sekretariatu zawodów zależy: 
 załatwianie czynności korespondencyjnych, 
 przygotowanie materiałów informacyjnych na konferencje i narady, 
 ustalenie listy gości, zebranie zgłoszeń ekip, 
 prowadzenie zbioru dokumentacji, 
 maszynopisanie i organizacja drukowania, 
 przestrzeganie terminów konferencji, narad i zebrań, 
 kontrola terminowości załatwiania spraw, 
 posiadanie niezbędnych do działalności regulaminów, zarządzeń i przepisów, 
 odpowiednio wczesne przypominanie o terminach i zgłaszanie o zakłóceniach 

w wykonaniu, 
 sporządzanie ewidencji uczestników, 
 przygotowanie kart uczestnictwa, 
 przygotowanie list i numerów startowych, 
 wydawanie komunikatów (wstępny, końcowy i po każdej konkurencji). 

 
Dział promocji i reprezentacji powinien składać się z następujących komisji: 

1. Komisja promocji.  
2. Komisja reprezentacji. 
3. Komisja dekoracji. 

 
W zakres obowiązków komisji promocji wchodzi: 
 przygotowanie ceremonii otwarcia i zakończenia zawodów, 
 przygotowanie miejsca dekoracji zwycięzców, 
 przygotowanie flag państwowych, nagrań (hymny), 
 zamówienie orkiestry, fanfarzystów, 
 zamówienie medali, dyplomów, nagród, 
 wydanie informatora o obiekcie, zawodach, regionie, 
 organizacja czasu wolnego, 
 pamiątki okolicznościowe, itp., 
 dekoracje obiektu, 
 informacje dla prasy, radia i TV. 
 
Komisja reprezentacji przygotowuje: 
 listę gości honorowych, 
 ceremonie otwarcia i zakończenia zawodów, 
 ceremonie wręczania medali i nagród po zakończeniu każdej konkurencji, 
 konferencje prasowe. 
 
Dział finansowo-gospodarczy do którego obowiązków należy: 
 opracowanie preliminarzu budżetowego zawodów, 
 przygotowanie dokumentów do wypłat, 
 realizacja kosztów związanych z wykonaniem zamówień i usług, 
 rozliczenie finansowe sędziów i obsługi technicznej, 
 zawieranie umów, rozliczenie imprezy. 
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Dział odpowiada za: 
 realizację zamówień złożonych przez poszczególne działy i komisje, 
 złożenie zamówień na wykonanie numerów startowych, znaczków, „kontrola 

broni i ubioru", itp., 
 zamówienie materiałów piśmiennych, 
 przygotowanie wyposażenia strzelnic, 
 tablice wyników, profesjonalne ekrany i projektory, telebimy itp., 
 zabezpieczenie pełnego wyposażenia strzelnic i poszczególnych pomieszczeń. 
 
Dział organizacyjno-techniczny powinien składać się z następujących komisji: 

1. Komisji organizacji widowni. 
2. Komisji technicznej. 
3. Komisji zakwaterowania i wyżywienia. 
4. Komisji transportu. 

 
Komisja organizacji widowni i obsługi zawodów odpowiada za przygotowanie: 
 pomieszczeń dla biura zawodów i sekretariatu, 
 pomieszczeń zabezpieczenia medycznego, 
 pomieszczeń biura obliczeń, 
 pomieszczeń na konferencję techniczną i sędziowską, 
 szatni, zaplecza higienicznego, itp., 
 biura prasowego, 
 nagłośnienia strzelnic i obiektów, 
 pomieszczenia dla urządzeń informatycznych i elektronicznych, 
 miejsc na kontrolę broni i ubioru zawodników, 
 magazynów sprzętu sportowego, 
 ochrony obiektu i magazynów, 
 miejsc na widowni dla trenerów, kierowników i innych, 
 miejsc na widowni dla gości honorowych, 
 małej gastronomii. 
 
Komisja techniczna odpowiedzialna jest za: 
 wyposażenie strzelnic i sprawdzenie ich sprawności, 
 wyposażenie warsztatów względnie serwisu technicznego producentów sprzętu, 
 przygotowanie obsługi technicznej zawodów (obsługa tarcz, maszynistki, 

elektronicy, elektrycy, mechanicy, itp.), 
 komputerowy system łączności. 
 
W niektórych przypadkach, zamiast wieloosobowych działów organizacyjnych czy 

komisji wystarczą osoby odpowiedzialne za wyżej wymienione zakresy czynności. 
Organizator podejmujący się zorganizowania i przeprowadzenia imprezy 

strzeleckiej, która będzie spełniała wymagania sportowe, estetyczne, prawne 
i ekonomiczne liczyć się powinien z tym, że jest i to trudne i poważne przedsięwzięcie, 
wymagające współdziałania wielu osób, organizacji przedsiębiorstw, komitetów 
i komórek.  

Nowoczesne widowisko sportowe to nie tylko strzelnice, lecz całokształt obiektów 
i urządzeń na strzelnicy.  Liczy się bardzo zaplecze : socjalne, administracyjne, 
rekreacyjne.  

Imprezy sportowe zorganizowane w sposób profesjonalny nawet o małym zasięgu 
lokalnym mogą być doskonałym nośnikiem informacji reklamowych wyzwalających 
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rosnące zainteresowanie sponsorów do partycypowania bądź całkowitego finansowania 
kosztów. Jednak warunkiem zawarcia transakcji sponsoringowo-reklamowej jest 
konieczność rzetelnej oceny widowiska sportowego . 

Konieczne jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez zaoferowanie realnej, 
usługowej kompozycji o określonej strukturze i poziomie jakościowym czyli uformowanie 
produktu sportowego. Organizatorzy, nie mają wpływu na poziom i wynik zawodów, 
powinni starać się zapewnić dobrą oprawę widowiska oraz towarzyszących mu 
dodatkowych atrakcji.  

„Widowisko sportowe jest to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej 
o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym, zaistniałe z racji organizowanej rywalizacji 
sportowej zawodników, przebiegające zgodnie z uznanymi regułami (przepisami), 
w których uczestniczę jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz 
widzowie tworzący widownię” (Matusewicz 1990). 

Widowisko w pełnym wymiarze musi ono spełniać zarówno wymagania sportowe jak 
i estetyczne, ekonomiczne i prawne. Wymaga nie tylko wyobraźni i dobrego 
scenariusza, ale także zdolności przewidywania i psychologii tłumu. Odpowiednio 
przygotowany scenariusz otwarcia i zakończenia zawodów, dekoracji zwycięzców 
poszczególnych konkurencji przez odpowiednie osoby. Podium odpowiednio ustawione, 
z tyłu logo imprezy i sponsorów, odpowiednie oświetlenie, nagłośnienie oraz spiker. 

Do głównych czynników uatrakcyjniających widowisko należy czytelność 
oznakowania i informacji przestrzennej, estetyka ubioru służb informacyjno- 
porządkowych, usługowych, sposób i forma przywitania widza jako gościa, plakaty, 
tablice wyników, melodie, telebimy, estetyka oraz możliwie najkrótszy czas dotarcia do 
miejsca.  

Na zawodach strzeleckich należy przewidzieć rozpoznawalność zawodników 
(numery startowe,  numery startowe z nazwiskami oraz sponsorami danej konkurencji 
itd.), pełne wykorzystanie możliwości multimedialnych ze zdjęciami i danymi 
uczestników.  

Strona internetowa danej imprezy, uzupełniana na bieżąco. Program zawodów 
przemyślany, uwzględniający maksymalną oglądalność, a otwarcie zawodów 
w najlepszej porze dla widza, a nie tylko przed rozpoczęciem konkurencji (np. godz. 
17.00). Spiker zawodów przedstawiający w odpowiedniej oprawie i scenografii 
poszczególnych uczestników finałów (sportowców, sędziów itd.). 

Czynnikami zwiększającymi zadowolenie będą także zaspokojenie potrzeb 
fizjologicznych widza, tj. napoje, jedzenie, akceptowalny zapach, dopuszczalne 
natężenie hałasu, czystość i dostępność urządzeń sanitarnych.  

Do głównych atrakcji należy zaliczyć, ceremonie wręczenia nagród, upominków, 
prezentacji zwycięzców, pożegnania uczestników i widzów, ceremonia zamknięcia 
zawodów.  

Jeśli zawody sportowe mają odbywać się tak, jak przeważnie dzisiaj bez widzów, 
odpowiedniej oprawy, to należy wrócić do zawodów w formie korespondencyjnej, taniej 
i bezpiecznie, a przy dzisiejszej technice są możliwe jeszcze inne formy zawodów np. 
w sieci. 
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„Lenistwo to nic więcej jak zwyczaj odpoczywania, zanim się zmęczysz”. 
     Jules Renard 

 


