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Jeśli ktoś wpadnie na najgenialniejszy pomysł na świecie, 
 na coś absolutnie nowego i innego, nie będzie to miało żadnego znaczenia, 

 jeśli pomysłodawca nie potrafi przekonać do niego wystarczająco dużo innych ludzi. 

Gregory Berns 
 
 

Widowisko sportowe 
 
 

Tylko przy okazji igrzysk olimpijskich, ludzie mogą dowiedzieć się, że istnieje 
strzelectwo sportowe. Usunięcie konkurencji z programu igrzysk olimpijskich oznacza 
całkowite zapomnienie. 

„Widowisko sportowe nie sprowadza się do oglądu czynności zawodników, lecz jest 
skomplikowanym splotem reguł gry, więzi społecznych między zawodnikami, trenerami, 
organizatorami, sędziami, widzami, oczekiwań rezultatów sportowych i oczekiwań 
wzajemnych uczestników widowiska, systemów wartości i skal wzajemnego oceniania 
się, przebiegu czynności sportowych i ich recepcji, liczby uczestników, ich kultury 
i nawyków zachowania” (Matusewicz 1990).  

Należy pamiętać, tradycja i misja nie ma znaczenia. Tej dyscypliny, której nie ma 
w TV, co nie przynosi wymiernych korzyści materialnych, musi ustąpić miejsca innym. 
Należy dokładać starań i wysiłek mający stworzyć korzystny dla siebie klimat. Istnieje 
pilna potrzeba dostosowania warunków rozgrywania zawodów, aby spełniały one 
wymagania widowiska sportowego. Do nich można zaliczyć zmianę godzin rozgrywania 
konkurencji przystępnych dla potencjalnych widzów, poza godzinami nauki i pracy 
zawodowej, czyli godzin popołudniowych. 

Mimo najlepszych chęci i zamiarów nie potrafimy dokonać zmian, stosownie do 
okoliczności w jakich przyszło działać. 

Do elementów przedmiotowych widowiska sportowego należy zaliczyć: 
 reguły współzawodnictwa; 
 miejsce odbywania widowiska, 
 sprzęt sportowy i ubiór zawodników, 
 komentarz i muzyka towarzysząca występom zawodników.  
Widowisko sportowe nie jest jedynie zjawiskiem estetycznym i społecznym, jest też, 

jako zjawisko medialne, elementem obrotu gospodarczego. Rywalizacja sportowa nie 
służy wyłącznie uzyskaniu określonego wyniku sportowego, ale także korzyściom 
majątkowym sportowców i organizacji sportowych. 

Organizacja imprez sportowych przekształca się z działalności społecznej, 
amatorskiej i spontanicznej w zawodową. Przeprowadzenie imprezy sportowej staje się 
biznesem, co oznacza, że można na niej zarobić lub stracić. 

Planowanie imprez sportowych należy rozpatrywać w perspektywie działalności 
rynkowej, ponieważ obejmuje wszystkie zasady planowania wykorzystywanego 
w działalności produkcyjnej i handlowej. 

Na imprezy sportowe władze samorządowe coraz częściej asygnują pieniądze 
podatnika na ich organizacje. Żądają jednak od potencjalnych organizatorów 
przedstawienia planów; programów, scenariuszy, kosztorysów, projektów i regulaminów. 
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Kluczowe czynniki sukcesu imprezy sportowej 
1. Poprawność analizy i formułowania potrzeb uczestników, zawodników; 
2. Poprawność analizy potrzeb widzów; 
3. Poprawność sformułowania celów zawodów; 
4. Wybór optymalnej koncepcji realizacji celów imprezy; 
5. Optymalne zasoby czasu na przygotowanie imprezy; 
6. Koncepcja struktury organizacyjnej i podziału zadań; 
7. Kompetencje głównego organizatora; 
8. Kompetencje i sprawność sekretariatu imprezy; 
9. Pozyskiwanie zawodników i widzów; 
10. Koncepcja dystrybucji zaproszeń; 
11. Dostęp do mediów, doświadczenie współpracy; 
12. Realna możliwość pozyskiwania sponsorów; 
13. Poparcie władz regionalnych i centralnych; 
14. Wybór optymalnego terminu, godziny zawodów; 
15. Wybór optymalnego miejsca, obiektu na otwarcie zawodów; 
16. Atrakcyjność; 
17. Optymalizacja systemu, sposobu wyłaniania zwycięzców; 
18. Atrakcyjność uroczystości otwarcia, zamknięcia imprezy oraz dekoracji zwycięzców.  

W organizacji imprez sportowych należy dokładnie planować, od powstania 
koncepcji imprezy do jej realizacji, co należy zrobić, aby była naprawdę profesjonalnie 
zorganizowana i przyniosła jak najmniej przykrych niespodzianek. Cały sukces imprezy 
tkwi w szczegółach. 

Organizator podejmujący się zorganizowania i przeprowadzenia imprezy sportowej, 
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. Nowoczesne widowisko sportowe to nie tylko strzelnice lecz 
całokształt obiektów i urządzeń na strzelnicy. Liczy się bardzo zaplecze: socjalne, 
administracyjne, rekreacyjne (Kurzawski 2009). Postępujące profesjonalizacja 
uczestników kultury fizycznej, szczególnie zawodników jak również przedsiębiorców 
i menadżerów sportowych wymaga też wiedzy i umiejętności postępowania 
z widowiskiem jako towarem, który jest dobrą ofertą handlową. Imprezy sportowe 
zorganizowane w sposób profesjonalny nawet o małym zasięgu lokalnym mogą być 
doskonałym nośnikiem informacji reklamowych wyzwalających rosnące 
zainteresowanie sponsorów do partycypowania bądź całkowitego finansowania 
kosztów. Jednak warunkiem zawarcia transakcji sponsoringowo-reklamowej jest 
konieczność rzetelnej oceny widowiska sportowego .  

Przemiany społeczno-gospodarcze na rozwijającym się rynku sportowym zmuszają 
organizacje świadczące różnego rodzaju usługi, do stawiania czoła rosnącej 
konkurencji oraz zwrócenia szczególnej uwagi na klienta (widza, zawodnika, sponsora), 
jego wymagania, oczekiwania i potrzeby. Organizacją imprez sportowych zajmują się 
podmioty zorientowane zarówno na osiągnięcie zysku, jak i organizacje zmierzające 
jedynie do osiągnięcia korzyści społecznych, prowadzi to do stworzenia jakościowo 
nowej sytuacji. Przy dużej różnorodności produktów sportowych oferowanych na rynku, 
ich jakość stanowi jeden z najsilniejszych instrumentów pozwalających pozyskać klienta 
lub trwale utrzymać go przy ofercie danej organizacji. Organizatorzy, nie mają wpływu 
na poziom i wynik zawodów, powinni starać się zapewnić dobrą oprawę widowiska oraz 
towarzyszących mu dodatkowych atrakcji.  

 Obecnie widowisko sportowe jest wytworem przemysłu sportowo-rozrywkowego, 
zawody organizuje się dla klientów (widzów, zawodników i sponsorów), a celem 
organizatorów jest zaspokojenie ich oczekiwań i wymogów. W tych warunkach 
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zastosowanie oceny szeroko rozumianej efektywności imprezy sportowej może być 
pomocne w odkryciu niedociągnięć i stworzenie lepszego produktu sportowego.  

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.  

 Zdarzenie dotyczy przeżyć widowni sportowej, która jawi się jako całość, co 
najwyżej ze specyfiką dodatkowo wskazującą na charakter imprezy sportowej. Widz 
pełni niezastąpioną rolę w widowisku sportowym. Jest jego częścią, zapewnia mu 
powodzenie ekonomiczne, pomaga zawodnikom w realizacji własnych ambicji oraz 
zaspokojenia potrzeby szerszej, społecznej aprobaty dla swojego sukcesu itp.  

Musimy także uwzględnić specyfikę potrzeb zgromadzonej na naszej imprezie 
publiczności, a co również ważne, umieć wzbudzić potrzeby aktywnego, 
kontrolowanego uczestnictwa.  

Uwarunkowania złożoności organizacji zawodów stwarzają poczucie niepewności 
uzyskania końcowego powodzenia. Można tę niepewność ograniczyć stosując 
planowanie działalności z uwzględnieniem następujących zasad: celowości, 
wykonalności, zgodności wewnętrznej, operatywności, wielowariantowości, 
ograniczonej szczegółowości, zupełności, racjonalności.  

Stosowanie niektórych z nich musi być ograniczone do potrzeb i racjonalnych 
zastosowań specyficznych dla określonego planu. W procesie organizacji imprez 
sportowych stosuje się więc wszystkie plany powszechnie wykorzystywane 
w działalności produkcyjnej i handlowej.  

Organizatorów imprez sportowych powinno interesować przede wszystkim 
spowodowanie całkowitego zadowolenia klienta , albowiem klient „tylko zadowolony” 
będzie interesował się strzelectwem sportowym. Sposób i forma informacji o imprezie 
podnosi jej atrakcyjność (przesyłanie kart zaproszeń do potencjalnych klientów, 
informacje w radiu, telewizji), powinna się odbywać w czasie wolnym od pracy.  

Do głównych czynników uatrakcyjniających widowisko należy czytelność 
oznakowania i informacji przestrzennej, estetyka ubioru służb informacyjno- 
porządkowych, usługowych, sposób i forma przywitania klienta jako gościa, plakaty, 
telebimy, estetyka oraz widoczne tablice wyników. Czynnikami zwiększającymi 
zadowolenie będą także zaspokojenie potrzeb fizjologicznych klienta, tj. napoje, 
jedzenie, akceptowalny zapach, czystość i dostępność urządzeń sanitarnych. Główne 
atrakcje i zadowolenie widzów mieszczą się w uroczystości rozpoczęcia, prezentacji 
zawodników, rywalizacji sportowej, oraz fazy zakończenia, tj. ogłoszenia wyników 
i ewentualnego nagrodzenia zwycięzców łącznie z uroczystością zakończenia.  

Do głównych atrakcji należą zdarzenie objęte w ceremoniale sportowym 
wywodzącym się z ceremoniału olimpijskiego. Otwarcie musi mieć charakter naprawdę 
uroczysty. Podstawą powodzenia w zapewnieniu zadowolenia jest precyzyjnie 
opracowany scenariusz i choreografia widowiska a przede wszystkim godzina otwarcia 
i miejsce atrakcyjne dla potencjalnych widzów. 

Scenariusz widowiska sportowego jest najbardziej szczególnym opisem pożądanych 
zachowań podmiotów w czasie i przestrzeni. Scenariusz widowiska sportowego jest 
szczegółowym opisem planu, zawierającym dokładne wskazówki i realizacji zadań, 
współdziałania, koordynacji, odpowiedzialności organizatorów i zachowania się 
uczestników z podaniem czasu, miejsca i kierunku, tempa ruchu z uwzględnieniem 
zamierzonych efektów dźwiękowych, świetlnych, kolorystycznych oddziałujących na 
zmysły odbiorców w celu spotęgowania wrażeń, emocji. Dobry scenariusz to taki opis 
planu działania, przy którego realizacji nie ma dodatkowych pytań i wątpliwości, np. kto 
prowadzi ceremonie dekoracji, kto dekoruje zwycięzców, kto podaje nagrody. Główni 
bohaterowie zawodów muszą być odpowiednio przygotowani, posiadają odpowiedni 
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ubiór, postawę, gesty, miejsce ustawienia – dotyczy to zarówno zawodników, jak 
i osoby oficjalne.  

W organizacji widowisk sportowych charakteryzujących się określoną złożonością, 
stopniem trudności, nowatorstwa oraz wysokim poziomem organizacyjnym, scenariusz 
jest niezbędnym rodzajem planu umożliwiającym efektywne osiąganie założonych 
zadań. Organizacja imprez w oparciu o dobry scenariusz w dużym stopniu uniezależnia 
nas od przypadkowych absencji osób funkcyjnych i pomocniczych, a nawet 
wykonawców. Praca na podstawie tekstu scenariusza przyspiesza zrozumienie imprezy 
przez współorganizatorów i wykonawców, pozwala sprawnie i skutecznie kierować 
i koordynować przebieg widowiska sportowego. W organizacji imprez sportowych 
należy dokładnie planować, od powstania koncepcji imprezy do jej realizacji, co należy 
zrobić, aby była naprawdę profesjonalnie zorganizowana i przyniosła jak najmniej 
przykrych niespodzianek. Cały sukces imprezy tkwi w szczegółach, ale też od 
odpowiedniego Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Honorowego, wolontariuszy, 
obsługi technicznej i wielu innych osób. O skali przedsięwzięcia decydują dwa czynniki: 
pieniądze i cele. 

Widowisko sportowe powinno być atrakcyjne zarówno dla widzów jak i dla 
zawodników, działaczy oraz organizatorów. Zbudowanie właściwych relacji pomiędzy 
uczestnikami imprezy sportowej, uwzględnienie ich potrzeb uczestnictwa (np.: bytowe, 
bezpieczeństwa, społeczne, sukcesu i uznania, samorealizacji itp.) jest niezmiernie 
trudnym zadaniem. Dokonanie tego jest nie tylko gwarancją powodzenia finansowego, 
ale i powodzenia w kształtowaniu kultury widowiska. Nowoczesne sposoby medialnego 
przekazu wydarzeń sportowych wymagają od sportu spełnienia określonych warunków, 
tym samym do pewnego stopnia zmieniając zachowanie zawodników, którzy 
przekształcają się w aktorów występujących na żywo.  

Jeśli na strzelnicy nie ma widzów (o których nikt nie zabiega), nie ma też trenerów, 
kierowników, zawodników którzy odbyli swoją konkurencję, to należy się zastanowić 
nad dalszym losem tej pięknej z dużymi tradycjami dyscypliny sportu. Z tego można 
wysnuć wniosek, że chyba za mało wykonuje się czynności na rzecz promocji swoich 
konkurencji. Nie wolno obrażać się na rzeczywistość. System promocji strzelectwa jako 
widowiska sportowego jest ciągle ułomny. Należy przygotować odpowiednich ludzi do 
prowadzenia zawodów i występowania w mediach, przygotowanych tak pod względem 
merytorycznych, i nie tylko, posiadających obszerną wiedzę na temat sportu – muszą to 
być fachowcy.  

Trenerzy na zawodach mają inną rolę i obowiązek do spełnienia niż sędziowanie czy 
prowadzenie zawodów. 

Trzeba zmienić wizję strzelectwa, jego roli i funkcji oraz umieć wzbudzać entuzjazm 
dla realizacji tej wizji, wykorzystując najnowsze środki multimedialne. 
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„Ludzie będą dobrze pracować za dobre pieniądze,  
ale dadzą się zabić za medale”. 

 


