Przedstawiciele najwyższych Władz International CastingSport Federation w Poznaniu.
Rzadko się zdarza, by członkowie najwyższych Władz ICSF odwiedzali zawody w tym samym czasie ale w tym
przypadku okazja była ku temu wyjątkowa ponieważ od wielu lat , ze względu na bardzo wysokie koszty organizacyjne,
w Europie zaprzestano organizacji zawodów zaliczanych do Halowego Rzutowego Pucharu Europy.
Polsce, a właściwie Poznaniowi udało się ten projekt zrealizować. Co tu dużo mówić, tylko dzięki uporowi oraz
zaradności poznańskich organizatorów a także bardzo dobrej współpracy z Zarządem MTP takie zawody udało się
zorganizować i to podczas wielkiej imprezy targowej jakimi są Targi Wędkarskie - Rybomania 2014.
W przeddzień zawodów Halowego Pucharu Europy w Wędkarstwie Rzutowym, w Hotelu 500 w Tarnowie
Podgórnym tj. 21 lutego 2014 r., odbyła się konferencja poświęcona sportowi rzutowemu a przede wszystkim
organizacji Rzutowych Mistrzostw Świata 2014, które odbędą się w Szamotułach w dniach 3 – 7.09.2014 na obiektach
Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej . W konferencji uczestniczyli: prezydent Międzynarodowej Federacji Sportu
Rzutowego Kurt Klamet, sekretarz generalny Josef Doležal, członek Zarządu ICSF Jacek Kuza oraz przedstawiciele
PZW – prezes Zarządu Głównego Dionizy Ziemiecki, prezes Zarządu Okręgu w Poznaniu Jerzy Musiał, trener kadry
narodowej Włodzimierz Targosz , Mirosław Cichy i Tadeusz Chądzyński z biura ZG PZW oraz koordynator projektu
„Mistrzostwa Świata 2014” Dionizy Mikołajczyk pracownik Okręgu PZW w Poznaniu. Celem Konferencji było omówienie
stanu przygotowań do Mistrzostw Świata Seniorów oraz uzgodnienie szczegółów technicznych, organizacyjnych i
oprawy artystycznej zawodów. Organizatorzy Mistrzostw – przedstawiciele Okręgu PZW w Poznaniu, przedstawili
kandydatury osób do pełnienia najważniejszych funkcji zawodów a mianowicie sędziego głównego i jego zastępcy oraz
kierowników rzutni. Przedstawiciele ICSF wskazywali na wiele kandydatur do pełnienia funkcji sędziego głównego z
innych krajów niż Polska, jednak po długiej dyskusji zaakceptowano kandydaturę organizatora wielkopolanina
Krzysztofa Ratajczaka. Jednym z bardzo ważnych punktów spotkania było omówienie kwestii dotyczącej przygotowania
technicznego stadionu oraz drugiego obiektu (terenu) przy ul. Lipowej w Szamotułach, który przeznaczony jest do
przeprowadzenia konkurencji odległościowych. Omówiono też spawy związane z oprawą artystyczną ceremonii
otwarcia i zamknięcia oraz planowaną akcją promocyjną i obsługi medialnej zawodów. W dyskusji wiele miejsca było
poświęcone na sprawy związane z obsługą i zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników. Przedstawiony przez
koordynatora projektu Dionizego Mikołajczyka scenariusz przebiegu ceremonii otwarcia i zamknięcia mistrzostw
oraz oprawy artystycznej całego przedsięwzięcia po długiej dyskusji i wyjaśnieniach został zatwierdzony w całości.
Na koniec konferencji Prezes Zarządu Głównego Dionizy Ziemiecki serdecznie podziękował kierownictwu ICSF
za wspieranie sportu rzutowego w naszym kraju i docenianie roli, jaką PZW odgrywa w rozwoju i propagowaniu tej
dyscypliny sportu w Polsce i Europie, a następnie udekorował prezydenta ICSF Pana Kurta Klameta i sekretarza
generalnego ICSF Pana Josefa Doležala „Medalami za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” które zostały im nadanie
przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.
Dionizy Mikołajczyk
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