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ZARZ DZANIE RYZYKIEM W KSZTAŁTOWANIU 
JAKO CI IMPREZ SPORTOWYCH 

 
 

Streszczenie 
 

W artykule przedstawione zostały – specyfika imprez sportowych (biegów 
długodystansowych i triathlonów), istota ryzyka w zarządzaniu projektami i zarządzania 
ryzykiem w organizacji imprez sportowych. Przedstawione zostały również założenia 
międzynarodowego projektu badawczego (runresearch.info) dotyczącego szacowania ryzyka 
organizacji imprez sportowych (biegów długodystansowych, triathlonów) oraz kluczowe 
wynik szacowania odnoszący się do konkretnej imprezy triathlonowej. Projekt realizowany 

jest przez ekspertów zajmujących się naukowo problematyką imprez sportowych oraz 

przedstawicieli organizatorów maratonów i imprez triathlonowych. 

W pierwszej czę ci badania dokonano identyfikacji czynników ryzyka, przy pomocy 

metody Delfickiej. W rezultacie wskazanych zostało 89 czynników ryzyka specyficznych dla 
imprez sportowych, które zostały sklasyfikowane w dziewięć grup: organizacja imprezy, 
budżet, bezpiecze stwo, rodowisko i siła wyższa, regeneracja i wsparcie energetyczne, 

komfort i satysfakcja uczestników, reputacja organizatora, pakiet startowy i medal oraz 

informacja. Trzy pierwsze zostały uznane przez ekspertów biorących udział w badaniu 

przygotowawczym za najważniejsze. 
W artykule przedstawione zostały kluczowe wyniki szacowania ryzyka w odniesieniu do 

drugiej edycji cyklicznej imprezy triathlonowej organizowanej w centralnej Polsce, w sierpniu 

2017 roku. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia informatycznego e-

risk (dostarczonego przez partnera badania). Oszacowane ryzyko zostało zaklasyfikowane 
zgodnie z przyjętą metodyką. W rezultacie nie było ryzyka „nieakceptowalnego”, natomiast 
trzyna cie okre lonych zostało jako ryzyka „warunkowo akceptowalne”  
i dotyczyły przede wszystkim bezpiecze stwa uczestników na trasie rowerowej, 
wystarczających rodków budżetowych oraz dostatecznej liczby osób zaangażowanych 

w organizację imprezy. W dalszej czę ci artykułu przeprowadzona została dyskusja dotycząca 
planu postępowania z ryzykiem. 

 
Słowa kluczowe: zarz dzanie ryzykiem, zarz dzanie projektami, zarz dzanie ryzykiem 

imprez sportowych, maratony i półmaratony, triathlon 

 

Wprowadzenie 

Imprezy sportowe budz  wiele emocji i zwi zane s  z wielkimi 

oczekiwaniami organizatorów, uczestników, widzów oraz sponsorów. To 
przedsi wzi cia anga uj ce du e rodki, które nios  z sob  niepewno ć 

w wielu aspektach organizacyjnych. Znakiem czasu s  tak e zró nicowane 
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zagro enia dotycz ce bezpiecze stwa uczestników i widzów, terroryzm czy 
konieczno ć ochrony danych osobowych [Lamont i Kennelly, 2012]. 

Po ród masowych imprez sportowych niezwykł  popularne s  biegi, 
nieco mniej z uwagi na wi ksz  barier  wej cia, imprezy triathlonowe 
[Mallen i Adams, 2008]. Popyt jaki generuj  sportowcy amatorzy jest 
równowa ony przez coraz liczniejsze grono organizatorów, pocz wszy od 
wyspecjalizowanych firm, a sko czywszy na administracji, która lokalnie 
promuje swoje jednostki [Peters i Pikkemaat, 2005].  

Odnotować nale y coraz wi kszy profesjonalizm w organizacji imprez 

sportowych, niekiedy pozytywnie rozumian  rutyn  w tym zakresie, 

a jednocze nie niespotykane wcze niej ryzyka [Moyle, i in., 2014]. Badania 

własne wskazuj , e 51% organizatorów imprez sportowych nie prowadzi 
formalnego zarz dzania projektem zgodnie z uznan  metodyk , a 78% nie 

szacuje formalnie ryzyka organizacji imprez sportowych. Zgodnie 

z powszechnym przesłaniem, zarz dzanie ryzykiem to element konieczny 
dla skutecznego zarz dzania projektem. Choć element ten cz sto ogranicza 
si  do intuicyjnego unikania zagro e  i spełniania wymaga  prawnych. 
Decyzje zwi zane z organizacj  nie s  podejmowane optymalnie, być mo e 
nie s  zidentyfikowane ryzyka istotne, a w konsekwencji nie s  odpowiednio 
mitygowane [Hanstad, 2012]. W rezultacie impreza sportowa mo e nie 
przynie ć oczekiwanych korzy ci, a jej przebieg mo e zostać zakłócony lub 
mo e zostać nawet przerwana [Reid i Ritchie, 2011].  

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe zało enia 
projektu badawczego realizowanego w mi dzynarodowym zespole 
badawczym, dotycz cego szacowania ryzyka organizacji imprez sportowych 
(biegów długodystansowych oraz triathlonów) oraz wyniki szacowania 
wybranej imprezy triathlonowej w Polsce. 

  

Uzasadnienie wyboru tematu 

W Polsce i wielu innych krajach odnotowuje si  bardzo dynamiczny 

wzrost liczby uczestników i organizatorów imprez sportowych. Przyczyn 

zjawiska nale y upatrywać w wielu czynnikach, w tym wzmo onym 
zainteresowaniu atrakcyjnymi formami sp dzania czasu, aktywnym trybem 
ycia, zaspokajaniem ambicji, czy lansowaniem siebie wła nie przez 

uczestnictwo w maratonie, czy triathlonie. Nie ogranicza si  to wył cznie do 
jednego czy dwóch startów w roku, bowiem cz sto jest ich od kilku do 
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kilkunastu. Wymaga to realizacji okre lonych planów treningowych, czyli 
rzutuje na sp dzanie czasu przez sportowców – amatorów i ich rodziny. 

Sport zbli a ludzi, zwi ksza stopie  integracji społecznej, rozwija po dane 
cechy społeczne takie, jak tolerancja, uczciwo ć, kole e stwo. 
Podstaw  takich imprez s  emocje i rywalizacja [ ury ski, 2013]. Mamy do 

czynienia ze zjawiskiem powszechnym, stosunkowo tanim, typowym dla 

współczesnego modelu ycia istotnej grupy społecze stwa; bieganie bowiem 
nie wymaga specjalnych aren sportowych [Czkór, 2014]. 

Imprezy sportowe, szczególnie biegowe stały si  wizytówk  pa stw, 
miast i miejscowo ci [Kozak, 2010]. Maratony organizowane w Bostonie, 

Nowym Yorku, Berlinie czy Londynie s  popularne do tego stopnia, e 
uczestnicy musz  osi gać okre lone minima, wysokie s  te  opłaty startowe. 
Tak e w Polsce miasta promuj  si  poprzez organizacj  maratonów, 
półmaratonów i triathlonów. Najcz ciej s  to kolejne edycje, cz sto cykle 

imprez – np. triathlonowych [ ury ski, 2013]. Miasta zabiegaj  o 
mo liwo ć współpracy z uznanymi organizatorami imprez triathlonowych 

(IronMan, Family Challenge), co automatycznie zapewnia skuteczn  
promocj  i wielu uczestników, w tym spoza danego kraju, pomimo 

wysokich kosztów partycypacji [Moyle i in., 2014].  

Przedmiotem badaczy nie s  jeszcze imprezy realizowane dla amatorów, 
bowiem ci koncentruj  si  przede wszystkim na imprezach o znaczeniu 

mi dzynarodowym, najwi kszych, najdro szych i medialnych. Przy tym 

jednak tak, jak i w ich przypadku, tak e w odniesieniu do imprez 

sportowych o mniejszej skali mo na mówić o aspekcie społecznym, 
ekonomicznym, promocyjnym czy planistycznym [Kozak, 2010]. Przy tym 

mo na wnioskować, e to wła nie mniejsze imprezy sportowe b d  
zyskiwały na popularno ci, wobec bardzo krytycznych ocen zasadno ci 
organizacji mega imprez [Matheson, 2006]. Wiele ródeł wskazuje na 
iluzoryczne korzy ci społeczne i finansowe mega imprez, raczej 

wykazywane na papierze, z uwagi na starania w wykazaniu zasadno ci ich 
organizacji [Crampton, 1995; Short i in., 2000; Preuss, 2004]. 

W Polsce jest bardzo wiele imprez biegowych. Najwi cej uczestników 

w 2016 roku brało udział w maratonach warszawskich: Orlen Warsaw 

Marathon uko czyło 6590 osób oraz PZU Maraton Warszawski - 5921 osób. 
W dalszej kolejno ci w Poznaniu (PKO Pozna  Maraton; 5888 
uczestników), w Krakowie (PKO Cracovia Maraton, 5552 uczestników) oraz 
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we Wrocławiu (34 PKO Maraton Wrocław - 4129 osób). W pierwszej 
dziesi tce najwi kszych maratonów pod wzgl dem frekwencji w 2016 r. 

były równie  zawody zorganizowane kolejno w D bnie, Łodzi, Gda sku, 
Katowicach i Szczecinie [Wa kowski, 2014; wiatbiegow.pl]. Wi cej 
uczestników startuje w półmaratonach, z uwagi na mniej wymagaj cy 
dystans, co jest tak e typowe dla statystyk ze wiata. W ród półmaratonów, 
w których udział wzi ła najwi ksza liczba uczestników w 2016 roku były 
PZU Półmaraton Warszawski (12729 uczestników), PKO Pozna  
Półmaraton (11346 uczestników), PKO Nocny Wrocław Półmaraton (9356 
uczestników), a ponadto półmaratony w Krakowie, Warszawie – Pradze, 

Sobótce, Gdyni, Pile, Gda sku. Jednak map  biegow  Polski buduj  setki 
mniejszych imprez biegowych, np. w Wielkopolsce popularne s  
półmaratony oraz biegi na krótszych dystansach, m.in. w Jarocinie, 

Czerwonaku, Suchym Lesie, Nowym Folwarku, Trzemesznie, Swarz dzu, 
Gostyniu, Gnie nie, Wrze ni i kilkudziesi ciu innych miastach i miejsco-

wo ciach. 
Nale y podkre lić, e wiele z triathlonów, maratonów i półmaratonów, 

nie spełnia kryteriów imprez masowych, a to powoduje, e nie podlegaj  

kosztownym regulacjom zwi zanym z ich zabezpieczeniem, co istotnie 

ułatwia ich organizacj . W wi kszo ci przypadków tego typu imprezy nie 
wymagaj  ponoszenia kosztów na infrastruktur , a zatem nie jest konieczna 

analizy ich efektywno ci po imprezie itd. [ ury ski, 2013]. 

 

Istota zarz dzania ryzykiem i niepewno ci  w organizacji imprez 

sportowych 

Badania obejmuj  dwa rodzaje imprez sportowych – biegi na dystansie 

półmaratonów i maratonów oraz triathlony, czyli kombinacj  pływania, 
jazdy na rowerze i biegu. Istot  zainteresowania jest fakt, e w tego typu 

imprezach uczestnicz  przede wszystkim sportowcy – amatorzy. Elita (tzw. 

zawodnicy Pro), to najcz ciej kilka – kilkana cie osób na kilkaset – 

kilkadziesi t tysi cy startuj cych. Dlatego cele analizowanych imprez 
sportowych koncentruj  si  na popularyzacji aktywno ci sportowej, a nie na 

stworzeniu optymalnych warunków do pobijania rekordów. 
Słowo „ryzyko” pochodzi z od łaci skiego słowa „riscore”, co tłumaczy 

si  jako – odwa yć si . A zatem ryzyko powinno być postrzegane jako 
wiadomy wybór, a nie konieczno ć. Warto jednak zwrócić uwag , e 
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ryzyko cz sto nie jest w pełni u wiadomione [Preuss, 2004]. Nie ma jednej, 
uniwersalnej definicji ryzyka, być mo e dlatego e jest to termin 
niejednorodny [Fierla, 2009]. Powszechne jest przekonanie, e działanie 

w warunkach niepewno ci zwi zane jest ze zmienno ci  

i nieprzewidywalno ci  otoczenia [Miller i in., 2013]. Bezdyskusyjny 

pozostaje fakt, e imprezy sportowe realizowane s  w warunkach 

niepewno ci, która budowana jest przez czynniki wewn trzne i zewn trzne 
[DSDM Consortium, 2010, s.11]. 

Warto tak e zwrócić uwag , e nie ma jednoznaczno ci co do relacji 
pomi dzy ryzykiem, a niepewno ci . Zdarz  si , e obydwa terminy 
stosowane s  zamiennie, ale te  mo na przytoczyć stwierdzenie, e 
niepewno ć w krótszych okresach przyjmuje postać ryzyka, b d  e ryzyko 
to skonkretyzowana niepewno ć [DSDM Consortium, 2010, s.12]. 

Norma ISO 31000 definiuje ryzyko jako efekt niepewno ci w d eniu do 
wyznaczonego celu. [ISO 31000:2012] i zwraca uwag  na zarz dzanie 
zdywersyfikowanym ryzykiem. Przy tym standard zwraca uwag  na 
konieczno ć indywidualnego podej cia tak do dostosowania definicji, jak 

i przede wszystkim uwzgl dnienia specyficznych potrzeb. 
Ryzyko jest tak e integralnym elementem projektów, a zarz dzanie 

ryzykiem – zarz dzania projektami. W metodyce Agile Management 
definiuje si  ryzyko jako co  co mo e si  zdarzyć i je eli zaistnieje – b dzie 
miało negatywny wpływ na realizacj  celów [DSDM Consortium, 2010, 
s.126]. Uznana metodyka MoR, sugerowana np. przy stosowaniu metodyki 

Prince2 okre la ryzyko jako niepewne zdarzenie lub zbiór niepewnych 
zdarze , które je eli by zaszły to wpłyn  na osi gni cie celów. Ryzyko jest 
kombinacj  prawdopodobie stwa materializacji przewidywanego zagro enia 
lub okazji i skali ich ewentualnego oddziaływania na cele. W ramach tej 
definicji „zagro enie” mo e wpływać negatywnie na cele lub korzy ci 
projektowe, natomiast „okazja” to zdarzenia jakie mog  wpłyn ć na cele lub 
korzy ci – pozytywnie [Office of Government Commerce, 2007]. 

Zarz dzanie ryzykiem obejmuje: ustalenie kontekstu, ocen  ryzyka 
(obejmuj c  identyfikacj  ryzyka, analiz  ryzyka i ewaluacj  ryzyka) oraz 
post powanie z ryzykiem [ISO 31000:2012]. 
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Analiza ryzyka – Metodyka badania 

Projekt badawczy zakłada szacowanie ryzyka przez organizatorów 
imprez sportowych (maratonów, półmaratonów i triathlonów), został 
zaplanowany w kilku etapach. W pierwszym dokonana została identyfikacja 
czynników ryzyka dotycz cego organizacji ww. imprez sportowych 

w mi dzynarodowym zespole pracowników naukowych oraz 
do wiadczonych praktyków w ww. zakresie. Omawiany etap został 
wykonany metod  Delfick ; moderatorem był kierownik projektu, który 
kilkakrotnie rozsyłał do ekspertów kolejne listy zawieraj ce klasyfikacj  
oraz zestawienie czynników ryzyka. 

Badanie wła ciwe wykonywane jest poprzez indywidualne szacowanie 
znaczenia i prawdopodobie stwa ryzyka w okre lonej skali. W badaniu 
bior  udział przedstawiciele zespołu organizacyjnego. Zale nie od jego 
liczebno ci, to 2-7 osób, które dokonuj  indywidualnej oceny ryzyka, 
zgodnie z przyj t  metodyk . Ostatecznie dokonywana jest analiza 

statystyczna wyników i klasyfikacja ryzyka. 

Przedstawiciele organizatora to osoby, które maj  du e i wszechstronne 

do wiadczenie oraz wiedz , przynajmniej w organizacji jednej (ocenianej) 

imprezy, choć bardzo cz sto uczestniczyli w kolejnej edycji, czy te  
wcze niej byli zaanga owani w podobne przedsi wzi cia. 

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem oprogramowania e-risk, co 

w istotnym stopniu ułatwia jego przebieg, podnosi atrakcyjno ć oraz 
ujednolica warunki szacowania. Istotnym elementem badania jest portal 

internetowy (runresearch.com), w którym znajduj  si  kluczowe informacje 
o projekcie, informacje o partnerach oraz podstawowe anononimizowane 

wyniki badania.  
 

Tabela 1. Mierniki szacowania ryzyka (skutku i prawdopodobie stwa)  
oraz klasyfikacji ryzyka 

Skutek Prawdopodobie stwo Ryzyko 

1 nieistotny 1 znikome i małe 1-4 akceptowalne 

2 redni 2 rednie 5-8 akceptowalne 

3 du y 3 du e 9-12 
warunkowo 

akceptowalne 

4 bardzo istotny 4 bardzo du e 13-16 nieakceptowalne 

ródło: opracowanie własne. 
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Wszyscy uczestnicy badania dokonuj  indywidualnej analizy ka dego 

z czynników ryzyka, oceniaj c jego znaczenie oraz prawdopodobie stwo 
wyst pienia. Nast pnie na podstawie iloczynu tych parametrów szacowany 
jest poziom ryzyka w odniesieniu do ka dego z czynników. W badaniu 
zastosowana została czteropunktowa skala, sprofilowana wobec specyfiki 
imprezy sportowej (tabela 1). 

 
Badanie przygotowawcze. Identyfikacja czynników ryzyka 

Do współpracy w projekcie zaproszeni zostali eksperci z Polski, Islandii 

oraz USA, pracownicy naukowi specjalizuj cy si  w problematyce 

sportowej oraz zarz dzania projektami, jak równie  organizatorzy imprez 
sportowych (biegów długodystansowych, triathlonów). Celem etapu 
badawczego było: 
x identyfikacja czynników ryzyka, 
x pogrupowanie czynników ryzyka, 
x dokonanie oceny istotno ci grup czynników ryzyka. 

W rezultacie zidentyfikowanych zostało 89 czynników ryzyka, które 
zostały uporz dkowane w 9 grupach: 

x rodowiskowe, siła wy sza, 
x organizacyjne, 

x regeneracja i wsparcie energetyczne, 

x bezpiecze stwo, 
x komfort i satysfakcja uczestników, 
x reputacja organizatora, 

x bud et, 
x pakiet startowy i medal, 

x informacja. 

Uczestnicy badania do najistotniejszych zaklasyfikowali grupy: 

organizacja, bud et oraz bezpiecze stwo. Ka da z grup obejmuje od kilku do 

kilkunastu czynników ryzyka. 
Przedmiotem uzgodnie  był ka dy z czynników ryzyka oraz skutek jaki 

mo e wywołać dane ryzyko, co uznane zostało za konieczne dla dokonania 
wła ciwej oceny w ramach badania wła ciwego. Pełna lista czynników 
ryzyka jest dost pny dla uczestników badania. 
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Badanie wła ciwe. Szacowanie ryzyka imprezy triathlonowej 
W ramach projektu realizowane jest szacowanie ryzyka dla kilku imprez 

biegowych i triathlonowych w Polsce oraz za granic . Jedn  z ocenionych 

imprez był triathlon (edycja II) zorganizowany w centralnej cz ci Polski. 
Organizatorem imprezy była gmina współpracuj ca z prywatn  firm , 

specjalizuj c  si  w podobnych przedsi wzi ciach. Triathlon odbywał si  na 

dystansie 950 metrów pływanie, 45 km jazda na rowerze oraz bieg 10 km. 

Pływanie odbywało si  w jeziorze, jazda na rowerze to 3 p tle na dobrej 
jako ci asfaltowej nawierzchni, bieg w wi kszo ci drogami polnymi 
i le nymi. Na stracie stan ło 150 zawodników, co stanowiło limit okre lony 
ze wzgl dów bezpiecze stwa i komfortu uczestników (wynikaj cy przede 
wszystkim z ograniczonej przestrzeni zawodów). Impreza miała charakter 
lokalny, choć typowym było uczestniczenie w niej zawodników z lokalizacji 

oddalonych nawet o ponad 200 km. 

W badaniu wzi ło udział pi ciu przedstawicieli organizatora, którzy 
uczestniczyli tak e w organizacji pierwszej edycji oraz maj cy 
do wiadczenia dotycz ce innych imprez sportowych. Badanie zostało 
przeprowadzone w czerwcu 2017 roku (sze ć tygodni przed dat  triathlonu). 

W rezultacie oszacowanego ryzyka, adne nie uzyskało statusu ryzyka 
nieakceptowalnego (rysunek 1). Natomiast niezale nie od kategorii, 
trzyna cie ryzyk uzyskało status akceptowalnych warunkowo, m.in.: 
x kolizja z innymi osobami, przedmiotami, samochodami itd. na trasie 

rowerowej, 

x wtargni cie osoby postronnej na tras  rowerow , 
x niesprawny pomiar czasu, 

x powa ne incydenty na trasie, 
x zbyt w ska trasa rowerowa, przew enia, 
x zbyt małe wpływy z opłat uczestników, ograniczenia bud etowe. 

Dominuj ce ryzyka na jakie zwrócili uwag  uczestnicy badania dotycz  
bezpiecze stwa triathlonistów na trasie rowerowej. Wynika to z faktu, e 
trasa realizowana jest na bardzo ograniczonej przestrzeni. Odcinek ok. 8 km 

drogi bez utwardzonych poboczy, wykorzystanej w dwóch kierunkach, 
wymagaj cy trzykrotnych powtórze . Trasa rowerowa zaplanowana została 
na terenie rekreacyjnym, gdzie znajduje si  kilkaset domków letniskowych, 
pla a, teren spacerowy. Respondenci zwrócili uwag  na wiele dróg 
dojazdowych, z których korzystaj  nie tylko lokalni mieszka cy, ale cz sto 
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przyjezdni, cz sto niepoinformowani o braku mo liwo ci poruszania si  
samochodami. Do wiadczenia z pierwszej edycji imprezy zwi zane były 

z licznymi, nawet uporczywymi próbami dojazdu czy wyjazdu z posesji. 

 
Rysunek 1. Ryzyka o statusie „akceptowalne warunkowo” 

ródło: badania własne. 

Trasa niesie z sob  tak e inne zagro enia dotycz ce przew e , 
w szczególno ci zwi zanych z konieczno ci  kilkakrotnych nawrotów, jak 
równie  rozmieszczeniem wolontariuszy i punktów od ywiania. Powa ne 
obawy były zwi zane s  ze skutkiem wzajemnego zderzenia rowerzystów, 
czy te  z innymi obiektami (np. z samochodem, ci gnikiem, quadem). 

Ponadto w rankingu ryzyk, zespół wyraził opini  dotycz c  
finansowania, tak w odniesieniu do wpływów pochodz cych od 
uczestników, jak równie  od sponsorów. Do wiadczenia z ubiegłego roku, 
zwi zane były z faktem zwlekania i ostatecznego wycofania si  jednego 

z trzech kluczowych sponsorów. Planowanie bud etu w tym wzgl dzie 
uwzgl dniło nisk  opłat  startow . Zało eniem było finansowanie imprezy 

w najwi kszym stopniu ze rodków sponsorów, a atrakcyjna opłata startowa 
miała być odpowiedzi  na obaw  przed niedostatecznym zainteresowaniem 
uczestników. To okazało si  nieuzasadnione, bowiem 230 miejsc (limit 
w roku 2016) został osi gni ty w kilku pierwszych dniach zapisów. 

Du e ryzyko dotyczy tak e aktualno ci informacji, ich dost pno ci 
i komunikacji z zainteresowanymi i uczestnikami. Wiele pyta  jakie 
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pojawiały si  przy okazji pierwszej edycji, zwi zane były 

z niedopracowaniem informacji na stronie internetowej i w regulaminie 

imprezy. Szczupło ć zasobów kadrowych spowodowała, opó nienia 

w odpowiedziach na zapytania mailowe i telefoniczne, czego rezultatem 

były negatywne oceny wobec organizatorów i samej imprezy. 

Plan post powania z ryzykiem przygotowany przez organizatora obj ł 
wszystkie ryzyka zaklasyfikowane jako „warunkowo akceptowalne” (ryzyk 
nieakceptowalnych nie było). Jednocze nie szczegółowa analiza 
organizatorów dotyczyła ryzyk z grupy „organizacja”, któr  uznano za 

krytyczn  po ród wszystkich innych grup (rysunek 2). 

 

 
Rysunek 2. Rezultat szacowania ryzyka w grupie ryzyk „organizacja” 

(warto ci: 1-4 ryzyko nieistotne; 5-8- ryzyko akceptowalne;  
9-13 ryzyko „warunków” akceptowalne) 

ródło: opracowanie własne. 
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Obawy organizatorów o aspekty „organizacyjne” nie znalazły 
potwierdzenia w rezultatach badania.  Kluczowe ryzyko dotyczy ew. 

problemów z pomiarem czasu. To ryzyko zostało „przekazane” dostawcy 
specjalizuj cemu si  w obsłudze imprez biegowych i triathlonowych.   

 

Zako czenie 
W przypadku tragicznych zdarze  na imprezach sportowych 

szczególnego znaczenia nabiera posiadanie i wdro enie planu post powania 

z ryzykiem [Miller i in., 2013]. Organizatorzy swoj  odpowiedzialno ć za 

wypadki dotycz ce mierci i inne skutki najcz ciej ograniczaj  do 
stwierdze  w regulaminach i deklaracjach uczestników, e s  wiadomi 
ryzyka. Ryzyko to jednak najcz ciej nie jest okre lone. Tego typu zapisy 
maj  zatem wymiar wył cznie formalny, nie zwi zany z planow  mitygacj  
ryzyka, w ramach zarz dzania ryzykiem [Ammon i Brown, 2007]. 

Ka da z imprez sportowych ma swoj  specyfik , wobec czego 
szacowanie ryzyka dokonywane przez organizatorów pozwala na wła ciwe 
zaplanowanie i post powanie wobec zagro e . W przypadku analizowanego 
triathlonu, kluczowe ryzyka dotyczyły bezpiecze stwa uczestników na trasie 
rowerowej, ograniczenia zasobów ludzkich zwi zanych z przygotowaniem 

i zabezpieczeniem imprezy oraz obawa o dostateczne rodki finansowe. 
Formalny plan post powania z ryzykiem obj ł analiz  mo liwo ci zmiany 
trasy, co okazało si  niemo liwe. Zaplanowano lepsze zabezpieczenie 
wszystkich newralgicznych punktów trasy przez policj  i stra , nie tylko 
wolontariuszy. Wolontariusze byli zobowi zani do wymuszenia na 
rowerzystach ograniczenia pr dko ci przy zawracaniu i w punktach 

newralgicznych. Punkty ywieniowe zorganizowane zostały tak e poza 
tras , co było zwi zane z konieczno ci  zjazdu z drogi i rozdzieliło 
korzystaj cych z napoi i innych zawodników. Ograniczona została tak e 
liczba uczestników do 150. 

Wynik oszacowania ryzyka przedstawiony w postaci raportu był 
podstaw  szczegółowej analizy i okre lenia działa  zmierzaj cych do 
ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego w postaci tzw. planu 

post powania z ryzykiem. W niniejszym artykule zostały przedstawione 
zaledwie wybrane jego aspekty. 
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Risk management for improving quality of sports events 
 

Summary 
 

The paper depicts the specificity of sports events (long-distance runs and triathlons), as 
well as the essence of project management risk and risk management in the organization of 
sports events. In addition, the assumptions of the international research project 
(runresearch.pl) related to risk assessment of the organization of sports events (long-distance 
runs and triathlons) along with the key results of the assessment of a specific triathlon event 
have been presented in the article. The project is realized by expert researchers in sports 
events and the representatives of marathon and triathlon organizers. 

In the first part of the research risk factors have been identified with the use of the Delphi 
method. As a result, 89 risk factors specific for sports events have been indicated and grouped 
in nine groups: the organization of an event, budget, safety, environment and force majeure, 
recovery and energetic support, comfort and satisfaction of participants, the reputation of 
organizers, start package and medal, communication. The first three factors have been 
considered the most important ones by experts in the course of the preparatory research. 

The paper presents the key results of risk assessment in relation to the second edition of 
a triathlon event organized in central Poland in August 2017. The research has been 
conducted with the use of the e-risk software (provided by a partner of the project). The 
assessed risk has been classified in accordance with the accepted method. As a result there has 
not been any “unacceptable” risk, but thirteen factors has been identified as “conditionally 
acceptable” as are related mostly to participants’ safety on the bike track, sufficient budget 
and sufficient number of people involved in the organization of a given event. The following 
part of the paper has been devoted to the discussion concerning the risk treatment plan. 
 
Keywords: risk management, project management, risk management for sports events, 

marathons and halfmarathons, triathlon 
 
  


