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O badaniu

• Termin: 27.01.2021 – 5.02.2021

• Forma: ankieta online

• Grupa badana: 10.334 osoby

• Biegacze, kolarze, triathloniści, uczestnicy OCR, inni

• 96,7% uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu 

• 64,8% uprawia sport przynajmniej 4 razy w tygodniu



Demografia
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Pandemia wywołuje szereg negatywnych 
skutków społecznych i zdrowotnych.

Ograniczenie kontaktów z innymi Pogorszenie samopoczucia

70,0%88,7%



Pandemia wywołuje szereg negatywnych 
skutków społecznych i zdrowotnych.

Nasilenie stresu Ograniczenie aktywności fizycznej

53,2%63,3%



Spadek częstotliwości udziału w zawodach

4+ eventy 10+ eventy

77,20%

39,60%
32,50%

7,30%

2019 2020



Wpływ na branże 
powiązane

• 45,9% badanych deklaruje spadek wydatków (r/r) 
na sprzęt sportowy i odżywki o ponad połowę! 

• 50,7% badanych odwołało rezerwacje hotelowe 
z powodu odwołanych zawodów, a ¼ z nich 
odwołała 4 rezerwacje lub więcej.

• Brak eventów sportowych i spadek aktywności 
fizycznej wpływa negatywnie na wiele innych 
branż, w tym handel detaliczny, branżę HoReCa
i cały łańcuch dostaw organizatorów imprez 
sportowych.



46% badanych uważa, że ograniczenia 
są niezbędne, ale nie zgadza się z ich formą.

DOBRZE, jest to obecnie 
potrzebne

7%

ŹLE, zupełnie się nie zgadzam
45%

ŹLE, choć uważam, że 
ograniczenia są potrzebne

46%

JAK OCENIASZ WPROWADZONE PRZEZ RZĄD ZAKAZY I OGRANICZENIA DOT. 
MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH

DOBRZE, jest to obecnie potrzebne ŹLE, zupełnie się nie zgadzam ŹLE, choć uważam, że ograniczenia są potrzebne Nie mam zdania



Czy boimy się 
startować?

• 17,4% badanych aktualnie odczuwa lęk 
przed udziałem w masowych imprezach 
sportowych 

• Równolegle, 95,5% badanych deklaruje 
start w czasie pandemii, jeżeli na 
zawodach zostaną wdrożone procedury 
z zakresu reżimu sanitarnego



89% badanych pozytywnie ocenia wdrożone 
przez organizatorów procedury.

Zdecydowanie wystarczające, 
czułem się bezpiecznie

70%

Raczej wystarczające
19%

JAK OCENIASZ BEZPIECZEŃSTWO I PROCEDURY ANTY-COVIDOWE WDROŻONE PRZEZ 
ORGANIZATORÓW NA IMPREZACH, NA KTÓRYCH STARTOWAŁEŚ/-AŚ?

Zdecydowanie wystarczające, czułem się bezpiecznie Raczej wystarczające Niewystarczające

Zdecydowanie niewystarczające Organizator nie wdrożył żadnych procedur Nie mam zdania



Postawa wobec 
zawodów wirtualnych

• Połowa badanych brała udział w biegach 
i innych zawodach wirtualnych w czasie 
pandemii.

• 51,9% z nich negatywnie ocenia 
te doświadczenia.

• Ocena ta drastycznie kontrastuje 
z ocenami realnych eventów 
sportowych, które zazwyczaj 
są oceniane bardzo pozytywnie
przez zdecydowaną większość ich 
uczestników (często ponad 90%). 



Oczekiwana cena za 
bieg wirtualny

• Niemal 1/3 badanych uważa, że biegi 
wirtualne powinny być bezpłatne!

• Kolejne 35,6% badanych nie zapłaci 
za taki bieg więcej niż 25 złotych. 

Jest to cena w najmniejszym stopniu nie 
pokrywająca kosztów produkcji i wysyłki 
pakietu startowego takiego biegu, 
nie mówiąc już o generowaniu zysku 
dla organizatora.



Biegi wirtualne nie 
stanowią alternatywy
– ani z perspektywy 
zawodnika, 
ani z perspektywy 
organizatora.



A co, gdy już będzie można normalnie startować? 

NIE, nie planują powrotu do startów

NIE, dopóki nie skończy się pandemia

TAK, ale dopiero gdy się zaszczepię

TAK, ale będę wybierał kameralne imprezy

TAK, ale organizator musi zadbać o bezpieczeństwo sanitarne

TAK, od razu wrócę do startów

0,40%

0,80%

1,80%

5,30%

11,90%

78,30%



Sportowcy-amatorzy są głodni startów 
i udziału w prawdziwych zawodach

Zamierzam więcej startować
40%

Utrzymam liczbę startów na 
poziomie sprzed pandemii

53%

Ograniczę liczbę startów w 
zawodach

7,23%

PO ODBLOKOWANIU IMPREZ SPORTOWYCH ZWIĘKSZYSZ, ZMNIEJSZYSZ CZY MOŻE 
UTRZYMASZ INTENSYWNOŚĆ STARTÓW SPRZED PANDEMII?

Zamierzam więcej startować Utrzymam liczbę startów na poziomie sprzed pandemii Ograniczę liczbę startów w zawodach



Wnioski końcowe

• Pandemia = negatywne skutki społeczne, 
ekonomiczne i zdrowotne.

• Procedury sanitarne – TAK. 
Zakaz organizacji imprez – NIE.

• Sportowe imprezy masowe mogą być bezpieczne. 
Mamy na to gotowe rozwiązania!

• Zawodnicy są głodni startów w normalnych zawodach.

• Większość organizatorów stoi na skraju upadłości. 
To ostatni moment, aby uratować branżę, która wywiera 
pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Polaków.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
www.sportmasowy.pl


