Zdaniem mistrzów.

SPONSORING
NIE DAROWIZNA
tym miesiącu chciałbym poruszyć nieco inny
temat niż dotychczas, ale również związany ze
sportem, który uprawiam. Chodzi mianowicie o sponsoring w żeglarstwie. Niedawno „Gazeta Finansowa",
a w ślad za nią „Polityka" opublikowały listę najbardziej
dochodowych sportów, l tutaj o dziwo na pierwszym
miejscu, przed sportami motorowymi, boksem i lekkoatletyką znalazło się żeglarstwo i ja z milionem dolarów na koncie. Oczywiście taka perspektywa byłaby
miła, szkoda tylko, że to bujna wyobraźnia autora artykułu, i to nawet jak bujna! Niepokojące jest jednak to,
że takie informacje opublikowały dwa bardzo poważne pisma,
Wiadomo, że temat zarobków jest w Polsce ostatnio
bardzo popularny, ale niech takie doniesienia opierają
się na potwierdzonych informacjach, gdyż inaczej może to wyrządzić wiele szkód. W Polsce rynek sponso-
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Pora relaksu...

ringu w sporcie dopiero się rozwija. A takie artykuły
mogą tylko zaszkodzić. Sponsoring w sporcie jest bardzo ważny, a w takiej dyscyplinie jak żeglarstwo podwójnie. Oczywiście, gdy osiąga się już dobre wyniki
i zawodnik dostaje się do kadry narodowej, jego przygotowania wspomaga Polski Związek Żeglarski i Urząd
Kultury Fizycznej i Sportu. Jednak aby utrzymać się
w czołówce i dorównać konkurentom z innych krajów,
niezbędna staje się pomoc sponsorów. To dzięki nim
mogę pozwolić sobie na zakup kolejnych, coraz lepszych łódek, testowanie dużej liczby żagli i masztów
tak, aby wybrać te najlepsze. To wszystko jest bardzo
kosztowne, a moim jedynym zajęciem jest żeglarstwo.
To samo tyczy się tych młodych sportowców, którzy
w sporcie stawiają swoje pierwsze kroki. Wielu z nich
to utalentowani sportowo ludzie, którzy przez brak funduszy muszą zrezygnować z żeglarstwa. Wtedy sponsor jest nieoceniony. To ważne, aby zrozumieć, że te
pieniądze nie idą prosto do kieszeni sportowca. Większość z nich przeznaczana jest na wyjazdy, treningi,
na sprzęt czy opłacenie trenera.
To nie jest wynagrodzenie za pracę, to pomoc w drodze na podium.
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