
PRZYGOTOWANIA DO MISTRZOSTW ŚWIATA IDĄ PEŁNĄ PARĄ 
 
Sekretarz Generalny, Simon Toulson, Menadżer Wydarzeń Sportowych Sylvie Michaud oraz 
Komitet Techniczny Sprintu Kajakowego Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF) w 
zeszłym tygodniu odwiedzili Poznań, by spotkać się Komitetem Organizacyjnym jednego z 
największych wydarzeń tego roku, Mistrzostw Świata Seniorów w Sprincie Kajakowym w 
2010 roku. Omawiano sprawy dotyczące nadawców, ogólnej promocji wydarzenia, obsługi 
zawodników i komunikacji. Były to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania. 
 
Tor regatowy Malta jest znakomicie przygotowany, aby gościć największą imprezę w 
tegorocznym kajakowym kalendarzu. To tutaj odbywały się już mistrzostwa świata w 
kajakarstwie i wioślarstwie, regaty smoczych łodzi oraz inne wydarzenia związane ze 
sportami wodnymi. Poznański tor regatowy posiada trybuny, pomosty oraz całą 
infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia zawodów. 
 
Spotkanie w Poznaniu było wspaniałą okazją, aby umocnić kontakty pomiędzy ICF a 
Komitetem Organizacyjnym oraz podkreślić jak istotna jest nowa procedura organizacji 
regat, stworzona w siedzibie ICF, która w głównej mierze opiera się na komunikacji i 
współpracy.  
 
Transmisja telewizyjna odgrywa ważną rolę w tegorocznym programie ICF, a Mistrzostwa 
Świata 2010 z pewnością Was pod tym względem nie zawiodą. Mając na uwadze kontrakt na 
2,5 godzinną transmisję na żywo z półfinałów oraz finałów (od piątku do niedzieli), ICF i KO 
rozmawiali o dużym znaczeniu współpracy, tak istotnej, aby stworzyć program wyścigów na 
długo przed rozpoczęciem regat. 
Zeszłoroczne Mistrzostwa Świata przyciągnęły przed ekrany 61 milionów widzów i KO musi 
zrobić wszystko, aby transmisja dotarła na europejski rynek. 
 
Simon Toulson stwierdził: „Poznań ma ogromne doświadczenie w organizacji imprez 
kajakowych, a Mistrzostwa Świata 2010 będą niesamowitym wydarzeniem. Wiedza oraz 
doświadczenie organizatorów  nie ma sobie równych i jestem pewien, że będą to wspaniałe 
regaty.” 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wydarzenia oraz miasta Poznań odwiedźcie 
stronę www.kayak2010.com. A jeśli należycie do jednej z Narodowych Federacji i nadal nie 
przesłaliście formularzy zgłoszeniowych to znajdziecie je tutaj: 
http://www.kayak2010.com/registration.html  
 
Do zobaczenia w Poznaniu! 
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