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Wstęp 

Organizacja imprez sportowych to złożony proces logistyczny, który wymaga dużego 
zaangażowania ze strony Organizatora. Kilkuletnia obserwacja zawodów organizowanych 
w Polsce zmusza do refleksji nad uatrakcyjnieniem form rozgrywania zawodów, aby 
zmienić opinię o strzelectwie, które uważane jest za sport niszowy.  

Efektem przemyśleń i pomysłów są imprezy, których jestem pomysłodawcą i zarazem 
Przewodniczącą Komitetów Organizacyjnych. Do tych imprez należą Akademickie 
Mistrzostwa Polski, Zawody Klasyfikacyjne „Mecz Północ vs. Południe” oraz Grand Prix 
Wieliczki „Mecz Polska vs. Reszta Świata”, które odbędą się w dniach 23-26.02.2017 r. 

 
Fot. 1. Mecz Północ vs. Południe. Pojedynek (Sławomira Szpek vs. Beata Bartków-

Kwiatkowska) – fot. K. Marszałek 

Pomysł 

Pomysł na organizację zawodów powinien nosić znamiona innowacyjności 
w stosunku do dotychczas organizowanych zawodów, przez co czyni go atrakcyjnym dla 
zawodników i trenerów, a przede wszystkim dla sponsorów i sympatyków strzelectwa. 
Gdy pojawia się nowa formuła rozgrywania zawodów wzrasta również zainteresowanie 
dyscypliną w środkach masowego przekazu. Dla osób niezwiązanych ze strzelectwem 
sport ten wydawać się może zwyczajnie nudny. Obserwowanie zawodnika, która strzela 
choćby 40, 60 a w skrajnych przypadkach nawet 120 strzałów dla publiczności w pewnym 
momencie staje się nużące. Dlatego ze względów promocyjnych należy poszukiwać 
bardziej emocjonujących form rozgrywania zawodów. 

Realizacja zawodów opiera się na pracy pomysłodawców, którzy muszą wziąć na 
swoje barki koordynację wszelakich działań, jak również przekonać osoby proponowane 
do Komitetu Organizacyjnego co do form przeprowadzenia zawodów.  
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Opracowanie regulaminu oraz komunikatu organizacyjnego 

Przystąpienie do realizacji pomysłu może nastąpić po zatwierdzeniu przez Polski 
Związek Strzelectwa Sportowego Komunikatu Organizacyjnego oraz Regulaminu 
zawodów, które powinny być spójne z zaleceniami Kolegium Sędziów oraz z aktualnymi 
wzorami dostępnymi na stronie internetowej PZSS. 

W Komunikacie Organizacyjnym oraz Regulaminie należy zawrzeć szczegółowe 
dane odnośnie programu zawodów (łącznie z lokalizacją oraz przedziałem czasowym 
działania Biura Zawodów, Komisji kontroli broni i wyposażenia, konferencją techniczną, 
dekoracjami zwycięzców, uroczystościami otwarcia i zakończenia zawodów oraz z innymi 
imprezami towarzyszącymi), a także informacje odnośnie zgłoszeń, zasad uczestnictwa 
i klasyfikacji, zakwaterowania i wyżywienia, spraw finansowych, nagród i innych spraw 
organizacyjnych związanych z zawodami. Regulamin powinien zawierać precyzyjne 
zapisy uniemożliwiające dowolną ich interpretację. 

 
Fot. 2. Mecz Północ vs. Południe.  

Prezentacja uczestników (Beata Bartków-Kwiatkowska) – fot. W. Gałecki 

 

Komitet organizacyjny 

Ustalając skład Komitetu Organizacyjnego należy powoływać osoby kompetentne 
i posiadające kwalifikacje do realizacji poszczególnych zadań objętych harmonogramem 
działań. 

Prawidłowe dobranie członków Komitetu Organizacyjnego gwarantuje komfort 
uczestnikom podczas samych zawodów, którzy odnoszą wrażenie jakby przy zawodach 
nikt nie pracował. I w tym miejscu pozwolę sobie na cytat jednej z zawodniczek po 
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zakończeniu Zawodów Klasyfikacyjnych „Mecz Północ vs. Południe”: „Zdaję sobie 
sprawę ile to wymagało zaangażowania, ale ‘niestety’ wyglądało jakby to był dla Was 
peścior. Swoboda, wszystko przygotowane, informacje na każdym etapie. Ekstra!!!”. 

Osobom powołanym do Komitetu Organizacyjnego przydziela się określone funkcje 
za które będą oni odpowiedzialni. Aby organizacja zawodów na poszczególnych etapach 
odbywała się wzorowo należy podzielić zadanie na następujące bloki: obiekty sportowe, 
sprawy sędziowskie i techniczne, logistyka i transport (w przypadku dowozu uczestników 
przez organizatora), zakwaterowanie i wyżywienie, marketing/sponsoring, 
media/promocja, współpraca z jednostkami samorządowymi/państwowymi, kontakty 
zagraniczne (w przypadku imprez międzynarodowych). 

Jeśli liczba osób do realizacji zawodów jest niewystarczająca, można powierzyć 
osobom więcej niż jedno z wyżej wymienionych zadań. Osobą, która koordynuje przebieg 
określonych zadań jest Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 

Patronat honorowy, komitet honorowy 

W celu nadania zawodom odpowiedniej rangi Patronat Honorowy najlepiej powierzyć 
osobie publicznej. Jeżeli charakter zawodów zaliczamy do wysokiej rangi to o Patronat 
można zwrócić się np. do Ministra Sportu i Turystyki. Jeżeli organizowane zawody są 
o nieco niższej randze to Patronat można zaproponować Marszałkowi Województwa, 
Prezydentowi Miasta, Burmistrzowi bądź innej wysoko postawionej osobie. 

Z kolei do Komitetu Honorowego zaprasza się osoby publiczne działające w sferze 
sportu, polityki oraz przedstawicieli sponsorów (z wydatnym wkładem finansowym). 
Niejednokrotnie w celu prawidłowej realizacji zawodów działania Komitetu 
Organizacyjnego wspierane są przez członków Komitetu Honorowego. 

W piśmie skierowanym do osób zaproszonych do Komitetu Honorowego dobrze jest 
zawrzeć krótką informację o dotychczasowej działalności Organizatora, charakterystykę 
organizowanego wydarzenia oraz termin odpowiedzi na pismo. Mile widziane jest 
również dołączenie Komunikatu Organizacyjnego. W niektórych instytucjach samo pismo 
niestety nie wystarcza i koniecznym staje się wypełnienie określonego wniosku, w którym 
podaje się dużo bardziej szczegółowe dane na temat imprezy. 

Po potwierdzeniu objęcia Patronatem Honorowym dana osoba proszona jest 
o przesłanie zdjęcia oraz słowa powitalnego do uczestników imprezy. Mile widziane jest 
również słowo powitalne Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jako 
przedstawiciela organizacji zajmującej się strzelectwem w Polsce. Do tradycji należy 
również słowo powitalne przedstawiciela władz miasta na terenie którego odbywają się 
zawody (zazwyczaj Prezydent/Burmistrz miasta) oraz Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego. 

Patronat medialny 

Jednym z najważniejszych celów zawodów (oprócz sportowego) jest przekaz 
medialny poprzez który możemy dotrzeć do wielu sympatyków sportu, a w szczególności 
sportu strzeleckiego. 

Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest propozycja objęcia patronatu medialnego 
nad zawodami powodująca zwiększone zaangażowanie mediów w promocję przed 
zawodami, relację z zawodów oraz podsumowanie zawodów wraz z zamieszczeniem 
wyników końcowych. Z praktyki wynika, iż najlepszą formą jest tzw. barter polegający na 
świadczeniu usług bezgotówkowo lub wymiana faktur z zastosowaniem 90% rabatu.  

W zależności od rangi zawodów, patronat medialny nad zawodami można 
zaproponować mediom ogólnopolskim bądź lokalnym. Zwracając się do telewizji, radia, 
prasy, portali internetowych warto – oprócz charakterystyki zawodów oraz informacji 
o Organizatorze – podać nazwisko osoby, do której zwróciliśmy się o Patronat Honorowy, 
wymienić planowany skład Komitetu Honorowego, wspomnieć o zaproszonych gościach, 
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przedstawić oczekiwania względem patrona oraz formy promocji jakie możemy mu 
zaproponować. 

Harmonogram działań i organizacja pracy 

Podstawą organizowania imprez na wysokim poziomie jest opracowanie 
harmonogramu poszczególnych działań z precyzyjnym określeniem terminów ich 
realizacji. Dobrą praktyką jest założenie rezerwy czasowej, gdyż bardzo częstym 
zjawiskiem jest niedotrzymywanie przez Partnerów dat określonych w pismach. 

Okres jednego roku od pomysłu do realizacji zawodów jest sytuacją komfortową dla 
Organizatora. W najgorszym położeniu są Organizatorzy imprez odbywających się 
w I kwartale, ponieważ okres pomiędzy zatwierdzeniem Kalendarza imprez PZSS 
a terminem zawodów jest stosunkowo krótki. W takim przypadku intensywność działań 
Komitetu Organizacyjnego drastycznie wzrasta. 

Poniżej przedstawiam harmonogram działań podczas organizacji Zawodów 
Klasyfikacyjnych „Mecz Północ vs. Południe” odbywających się w Myślenicach w dniach 
3-6.03.2016 r. 

Tab. 1. Harmonogram działań 

L.p. Poszczególne działania 
Terminy realizacji 
poszczególnych 

działań 
1. Stworzenie Komunikatu Organizacyjnego oraz Regulaminu 15.09-30.09.2015 
2. Opracowanie scenariusza imprezy 01.10-30.10.2015 
3. Stworzenie logo oraz szaty graficznej zawodów 01.10-30.10.2015 
4. Stworzenie strony www oraz Facebook 01.10-30.10.2015 
5. Powołanie Komitetu Organizacyjnego 01.11-15.11.2015 
6. Stworzenie i wysłanie pisma o objęcie Patronatu Honorowego 01.11-15.11.2015 
7. Stworzenie i wysłanie pism o udział w Komitecie Honorowym 01.11-15.11.2015 
8. Stworzenie i wysłanie pism o objęcie Patronatem medialnym 01.11-15.11.2015 
9. Zabezpieczenie zakwaterowania dla uczestników i sędziów 15.11-30.11.2015 

10. Zabezpieczenie obiektów do przeprowadzenia zawodów 15.11-30.11.2015 
11. Zabezpieczenie obsługi medycznej 15.11-30.11.2015 
12. Wysłanie Komunikatu Organizacyjnego oraz Regulaminów 01.12-05.12.2015 
13. Wystąpienie o wsparcie finansowe do sponsorów 10.12-20.12.2015 
14. Uzyskanie zgody na objęcie Patronatu Honorowego 15.12-30.12.2015 
15. Uzyskanie zgody o udział w Komitecie Honorowym 15.12-30.12.2015 
16. Uzyskanie zgody o objęcie Patronatem Medialnym 15.12-30.12.2015 
17. Zawarcie umowy z telewizją 01.01-15.01.2016 
18. Uzgodnienia – oświetlenie, muzyka 01.01-15.01.2016 
19. Opracowanie dyplomów, medali, ściany sponsorów 15.01-31.01.2016 
20. Przygotowanie materiałów do folderu, na plakat 15.01-31.01.2016 
21. Powołanie komisji sędziowskiej 20.01-05.02.2016 
22. Uzyskanie decyzji od potencjalnych Partnerów 01.02-15.02.2016 
23. Druk materiałów 01.02-15.02.2016 
24. Opracowanie oraz druk i wysyłka zaproszeń 01.02-15.02.2016 
25. Przyjmowanie zgłoszeń, numery startowe, pakiety startowe 15.02-02.03.2016 
26. Przeprowadzenie zawodów 03.03-06.03.2016 
27. Wydanie komunikatu końcowego 06.03-10.03.2016 
28. Podziękowania dla instytucji, firm, które udzieliły wsparcia 10.03-20.03.2016 
29. Rozliczenie imprezy 10.03-10.04.2016 
30. Rozwiązanie Komitetu Organizacyjnego 10.04.2016 

Dla ułatwienia pracy warto przygotować sobie tabele zawierające informacje o etapie 
realizacji naszych działań. Poniżej przykładowa tabela. 
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Tab. 2. Komitet Organizacyjny, Komitet Honorowy – etap realizacji działań. 

L.p. 
Imię  

i 
nazwisko 

Funkcja 
Pismo Zaproszenie E-mail Telefon 

Adres 
pocztowy 

Uwagi 

Druk Wysłanie Odpowiedź Wysłane Odpowiedź     
1.            
2.            

 

Tab. 3. Patronat medialny, Partnerzy – etap realizacji działań. 

L.p. Nazwa 
Pismo Zaproszenie Logo 

Inne 
materiały 

Osoba do 
kontaktu 

E-mail Telefon 
Adres 

pocztowy 
Uwagi 

D W O W O        
1.              
2.              

 

Preliminarz wydatków i przychodów 

Przeprowadzenie zawodów generuje koszty, z którymi Organizator musi się zmierzyć. 
W związku z tym kolejnym działaniem jest przygotowanie preliminarza wydatków 
i przychodów. 

Przy tworzeniu preliminarza wydatków, w zależności od potrzeb, powinno uwzględnić 
się wszystkie planowane koszty, takie jak wynajem obiektów, wynajem tarcz 
elektronicznych, wynagrodzenie/zakwaterowanie/wyżywienie sędziów oraz obsługi 
technicznej i medycznej, nagrody, gadżety reklamowe, opracowanie grafiki, druk 
materiałów promocyjnych, banery, elementy dekoracyjne, transport, bankiet, transmisje 
telewizyjną i inne według potrzeb. Ważne jest przy tym ustalenie optymalnych cen, co 
związane jest z poszukiwaniem firm posiadających najkorzystniejsze oferty.  

O ile preliminarz wydatków jest stosunkowo łatwy do przygotowania, problem pojawia 
się przy preliminarzu przychodów. Zawody pokryte mogą zostać z kilku źródeł. 
Pierwszym z nich jest opłata startowa. O kwocie z tego tytułu dowiedzieć się możemy po 
otrzymaniu zgłoszeń, czyli najczęściej dwa tygodnie przed rozgrywanymi zawodami. 
Drugim źródłem są środki własne Organizatora, który niestety rzadko ma możliwość 
angażowania ich do innych celów, niż pokrycie procesu szkolenia i kosztów bieżących. 
Kolejną drogą pozyskania funduszy są środki publiczne (samorządowe, państwowe), 
które w oparciu o kryteria przyznawania i rozliczania, bardzo rzadko przekraczają 
zabezpieczenie 20% kosztów ogólnych zawodów. W przypadku zawodów 
przeprowadzanych w pierwszym półroczu istnieje duże zagrożenie odnośnie pozyskania 
środków finansowych ze środków publicznych z uwagi na późne rozpatrywanie 
wniosków, a w szczególności podpisywania umów. Ostatnią drogą jest pozyskanie 
sponsorów/partnerów, którzy mogą wspomóc organizację imprezy w dwojaki sposób 
(finansowo lub rzeczowo), ale o tym więcej w kolejnym dziale.  

Reasumując, Organizator musi być przygotowany na kilka wariantów dotyczących 
kosztów, z których musi zrezygnować, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu 
obniżyć poziom organizacyjny imprezy. Zadanie trudne, jednakże do wykonania przy 
pełnym zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego i podmiotów współpracujących. 

Pozyskanie sponsorów 

Nawiązując do poprzedniego punktu, realizacja zawodów opiera się głównie na 
pozyskaniu sponsorów/partnerów, co jest misją trudną, lecz nie niemożliwą. 

Podstawą jest przedstawienie potencjalnemu partnerowi oferty sponsorskiej 
zawierającej głównie krótką informację na temat zawodów oraz wszelkich korzyści 
marketingowych jakie Partner może uzyskać dzięki wzajemnej współpracy. W zależności 
od możliwości Organizatora mogą to być następujące formy promocji: zamieszczenie 
logotypu na stronie www, portalach społecznościowych, ścianie sponsorów, 
w drukowanych materiałach promujących, w Komunikacie Organizacyjnym, 
w Komunikacie Klasyfikacyjnym, możliwość dołączenia materiałów Partnera do pakietów 



146 Ewelina Płaszowska 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016 

startowych, możliwość ustawienia stoiska promującego oraz ekspozycji roll-up/banerów 
podczas zawodów. I w tym miejscu ważna uwaga – nigdy nie należy proponować form 
współpracy, co do których możliwości realizacji nie jesteśmy pewni. Sponsor będzie 
zadowolony, gdy zrobimy dla niego więcej niż się spodziewał, a nie odwrotnie. 

W zamian za promocję Partner może wspomóc Organizatora na dwa sposoby. 
Pierwszym z nich i zarazem trudniejszym jest pomoc finansowa. Większość firm preferuje 
wsparcie poprzez przekazanie Organizatorowi swoich produktów, udzielenie rabatów 
bądź zakupienie nagród. W związku z tym powinno się poszukiwać firm, które mogą 
przekazać towary przydatne do organizacji zawodów czy bieżącej działalności. 

 
Fot. 3. Zawody Klasyfikacyjne. Dekoracja finalistów (Tomasz Wawrzonowski, Wojciech Knapik, 

Grzegorz Długosz, Szymon Wojtyna, Kamil Gersten, Rafał Błaszkiewicz,  
Jerzy Pietrzak) – fot. W. Gałecki 

 

Promocja wydarzenia 

W dzisiejszym świecie istnieje wiele sposób dotarcia do szerokiego grona odbiorców 
i powinniśmy wykorzystać to stuprocentowo. W szczególności wśród młodszego 
pokolenia popularnym narzędziem przekazu i odbioru informacji jest Internet – miejsce, 
w którym bez szczególnego nakładu finansowego, można powiadomić widzów 
o wydarzeniu sportowym.  

Podstawowym narzędziem jest witryna internetowa, na której należy zamieścić 
wszelkie informacje na temat zawodów. Nie ma potrzeby wykupywania nowej domeny - 
wystarczy dodać zakładkę o wydarzeniu na istniejącej już stronie internetowej 
Organizatora i na bieżąco aktualizować dane.  

Kolejną formą promocji są portale społecznościowe, a wśród nich znany większości 
Facebook, na którym możemy utworzyć stronę naszego wydarzenia, którą następnie 
użytkownicy mogą dodać do swoich ulubionych stron. Udostępnione bądź polubione 
przez zainteresowanych posty zamieszczone na Facebooku, wyświetlane zostają 
również u grona znajomych tych osób, co powoduje zwiększenie liczby odbiorców do 
których dociera informacja o zawodach.  

Przy organizacji większych zawodów warto przemyśleć kwestię stworzenia spotu 
promującego, w którym można zaprosić ekipy do udziału w zawodach, pokazać miejsce 
rozgrywania zawodów, miejsce zakwaterowania oraz przedstawić walory miasta. 
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Pożądaną formą promocji jest również zorganizowanie konferencji prasowej. W tym 
celu należy zaprosić media do udziału w niej podając planowane miejsce i godzinę oraz 
przekazując im odpowiednio wcześnie pakiet informacji o zawodach. Dziennikarze chcą 
być odpowiednio przygotowani przed konferencją, a w trakcie jej trwania zadawać tylko 
dodatkowe pytania. 

Ważnym elementem promującym są także banery i plakaty, które powinny być 
ulokowane w ruchliwych miejscach, aby dotarły do jak największej liczby osób. Taką 
formę warto zastosować na 2-3 tygodnie przed zawodami, aby okoliczni mieszkańcy 
mogli zapoznać się z wydarzeniem i uraczyć nas swoją obecnością, a to z kolei stwarza 
okazję do pozyskania nowych sympatyków strzelectwa sportowego. 

Następnym sposobem jest kampania mailingowa, czyli cykl maili obejmujący 
zaproszenie ekip do udziału w zawodach, przekazywanie bieżących informacji, nowości, 
zmian i innych rzeczy, które uznamy za stosowne. 

Komunikacja z uczestnikami 

Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednia komunikacja z uczestnikami. 
Z informacji, które do mnie docierają od trenerów i zawodników, cenią sobie oni 
korespondencję mailową zawierającą niezbędne informacje dotyczące zawodów 
(Komunikat Organizacyjny, Regulamin) lub zmian, które z przyczyn niezależnych od 
Organizatora muszą zostać wprowadzone. Powyższe działania zapobiegają wytwarzaniu 
napiętej atmosfery, która występuje gdy uczestnicy o wprowadzonych zmianach 
dowiadują się w dniu przyjazdu na zawody. Powoduje to niepotrzebne podenerwowane 
trenerów oraz zawodników, co może skutkować obniżeniem ich formy sportowej. 

 

Przeprowadzenie zawodów 

Najistotniejszą rzeczą w poprawnym przeprowadzeniu zawodów jest przygotowanie 
scenariusza, w którym powinniśmy zawrzeć nieprzewidziane sytuacje jakie mogą nas 
spotkać. Kiedy różne warianty wydarzeń będą stosunkowo wcześniej przemyślane, 
możemy być spokojni o przebieg zawodów. Oczywiście normalnym jest, że zdarzają się 
sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i w takim przypadku musimy 
przystąpić do natychmiastowego działania rozwiązującego dany problem. 

Akredytacja jest jednym z ważniejszych zadań wpływających na opinię poziomu 
organizacyjnego. Z tego powodu należy dołożyć szczególnych starań, aby przebiegała 
ona sprawnie, co pozwoli na szybkie przemieszczenie się uczestników do miejsca 
zakwaterowania (niejednokrotnie po bardzo długiej podróży). Akredytację należy 
podzielić na następujące zadania: zakwaterowanie/wyżywienie, numery startowe, 
pakiety startowe (zawierające m.in. aktualny program minutowy imprezy oraz numery 
kontaktowe do członków Komitetu Organizacyjnego), sprawy finansowe (występujące po 
stronie uczestników). 

Najważniejszym dla uczestników miejscem podczas imprezy jest strzelnica, dlatego 
aby mogli oni sprawnie poruszać się po obiekcie należy starannie oznaczyć miejsca takie 
jak: biuro zawodów, szatnie, strefa przygotowawcza czy strefa kontroli broni 
i wyposażenia. W miarę możliwości dobrze jest podzielić obiekt na strefę dla 
zawodników/sędziów, strefę dla trenerów oraz strefę dla kibiców.  

Tablica ogłoszeń/wyników powinna znajdować się w widocznej i łatwo dostępnej dla 
uczestników/publiczności lokalizacji. Jest to miejsce, w którym możemy przekazać 
różnorodne informacje podczas zawodów – plan obiektu, miejsce i godziny dekoracji 
zwycięzców, uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i innych imprez 
towarzyszących, godziny posiłków, transportu i wielu innych spraw. 

Na strzelnicy musi panować ład i porządek.  Dlatego estetyka w miejscu odbywania 
się zawodów jest sprawą pierwszorzędną. Po rozłożeniu niezbędnego sprzętu 
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strzeleckiego na stanowisku, walizki oraz wszystkie niepotrzebne zawodnikowi rzeczy 
powinny zostać odłożone w określone przez Organizatora miejsce.  

 
Fot. 4. Zawody klasyfikacyjne.  

Konkurencja karabin pneumatyczny 40 strzałów kobiet – fot. I. Lenart 

 
Zaproszeni goście zwracają uwagę na otoczenie, w którym przebywają – nikt przecież 

nie lubi znajdować się w pomieszczeniach sprawiających wrażenie chaosu. 
W szczególności przedstawiciele sponsorów nie chcą promować takich przedsięwzięć, 
bo nikt nie lubi wydawać pieniędzy na złej jakości „towar”. Brak estetyki jest antyreklamą 
dla sponsora. Media, w tym telewizja zainteresowane są przekazem jak najlepszego 
obrazu z imprezy, co jest gwarantem zainteresowania kibiców. W miejscu, gdzie 
planowana jest ceremonia dekoracji powinniśmy zadbać o elementy dekoracyjne oraz 
zabezpieczenie ściany partnerów, co dodatkowo nobilituje sponsorów. 

 
Fot. 5. Mecz Północ vs. Południe. Hala sportowa – fot. W. Gałecki 



 Organizacja zawodów sportowych 149 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016 

Podczas każdych dużych wydarzeń sportowych imprezą towarzyszącą jest bankiet, 
który powinien być również spotkaniem integrującym całą rodzinę strzelecką. Dlatego 
organizując zawody powinniśmy rozważyć możliwość organizacji takiego wydarzenia. 
Miło jest, gdy spotkanie to odbywa się w gronie zaproszonych gości, kierowników ekip 
i zawodników.  

 

Fot. 6. Mecz Północ vs. Południe. Spotkanie integracyjne – fot. W. Gałecki 

 

Fot. 7. Mecz Północ vs. Południe. Spotkanie integracyjne – fot. W. Gałecki 

 
Uroczystością kończącą zawody jest ceremonia dekoracji zawodników, która powinna 

być chwilą szczególnie podniosłą, wyrażającą szacunek dla sportowców osiągających 
najlepsze rezultaty, dlatego Organizator powinien dołożyć wszelkich starań do 
należytego jej przeprowadzenia. Pozwoli na to stworzenie scenariusza przeprowadzenia 
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dekoracji zawierający m.in. wyprowadzenie zawodników do dekoracji, powierzenie 
dekoracji zaproszonym gościom, przygotowanie nagród wg kolejności dekoracji, 
zagospodarowanie przestrzeni otaczającej podium.  

 

Fot. 8. Mecz Północ vs. Południe. Dekoracja uczestników (Sylwia Bogacka, Agnieszka Nagay) 
– fot. W. Gałecki 

 

 

Fot. 9. Mecz Północ vs. Południe. Miejsce dekoracji, stanowisko komentatora 
 – fot. K. Marszałek 
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Podsumowanie zawodów, wnioski na przyszłość 

Już w trakcie trwania zawodów powinniśmy monitorować ich przebieg oraz 
odnotowywać plusy i minusy w oparciu o rozmowy z uczestnikami/widzami/mediami, 
w trakcie których możemy się dowiedzieć co im się podobało, a jakie zmiany należałoby 
wprowadzić do kolejnej edycji. Po zakończeniu imprezy warto przeanalizować sugestie, 
wyciągnąć wnioski i wprowadzić zmiany, aby następne zawody odbyły się na wyższym 
poziomie.  

Każdy Organizator powinien wziąć sobie do serca pewien cytat brzmiący:  
„Mądry człowiek uczy się każdego dnia, głupi wie już wszystko”. 

Zakończenie 

Reasumując powyższe, będzie mi bardzo miło, jeżeli Organizatorzy skorzystają 
z moich dotychczasowych doświadczeń, pomimo mojego młodego wieku. 

Żywię nadzieję, że wspólnymi siłami znajdziemy formułę na rozgrywanie zawodów 
strzeleckich, które przyciągną widzów przed ekrany telewizorów oraz na widownię. 
W opinii zawodników strzelanie pod presją kamer telewizyjnych wyzwala dodatkowy stres 
budujący odporność psychiczną zawodników, co w przyszłości wzmocni ich mentalnie 
i pozwoli na osiąganie wyższych wyników sportowych w imprezach o zasięgu 
międzynarodowym. 

 

Fot. 10. Ceremonia otwarcia Meczu Północ vs. Południe. (Jan Płaszowski, Wojciech Knapik, 
Beata Bartków-Kwiatkowska, Agnieszka Nagay, Sylwia Bogacka, Łukasz Czapla, Renata 

Mauer-Różańska, Ewelina Płaszowska) – fot. K. Marszałek 

 

 


