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Organizacja imprez dużej rangi wymaga długotrwałego przygotowania, a więc i wczesnego podjęcia
działań. Imprezy tego typu są bardzo kosztowne oraz czaso i pracochłonne. Mając w planie
rocznym przewidywaną imprezę, powinniśmy przy ustalaniu planu finansowego na dany rok
zarezerwować podstawowe środki, zabezpieczające tą imprezę. Jednakże, zazwyczaj nie posiadamy
tylu wolnych środków, by podołać kosztom. Stąd też należy stworzyć zespół organizacyjny, w skład
którego wejdą m.in.:  inne kluby, stowarzyszenia wspomagające, urzędy (UKFiT, UW, UG, a w
niedalekiej przyszłości także UP)  jako źródła dotacji; sponsorzy itp.
Po wstępnym rozeznaniu źródeł finansowania, należy przeprowadzić analizę obiektów, na których
można tą imprezę zorganizować; noclegów, wyżywienia itp. W tym też okresie wyłoniony powinien
być komitet organizacyjny, który będzie miał pieczę nad dalszym rozwojem przygotowań. W
gruncie rzeczy dalsze przygotowania można by sprowadzić do schematów kompleksowego
przygotowania imprez, zawodów itp. Możemy więc wyróżnić:
1. Obsługa imprezy:
zatrudnienie pracowników obsługi obiektów
orkiestra lub fanfarzyści,
obsługa techniczno  sportowa,
wyznaczenie osób biorą zawodów,
spikerzy,
służba medyczna,
służby porządkowe itp.
2. Przygotowanie obiektów i zaplecza:
biuro zawodów
szatnie (zawodników, sędziów)
zaplecze techniczno sportowe,
pomieszczenia lekarzy, sędziów, spikera itp.,
zaplecze gastronomiczne itd.
3. Sprawy różne:
zakup medali, nagród i dyplomów,
zaproszenie gości honorowych,
dekoracja miejsca imprezy itp.
W ten sposób można w bardzo dużym skrócie pogrupować zadania organizacyjne. Jednak mimo
doskonałości organizacyjnego przygotowania zdarzają się felery (defekty), które mogą w dużym
stopniu zaważyć na jakości imprezy. Te defekty to zazwyczaj niedopatrzone lub przegapione
detale, drobne szczegóły, które w jednej sekundzie psują tło choćby najlepiej przygotowanej
imprezy. Jak mówi przysłowie „w szczegółach diabeł siedzi".
Zacznijmy od najbardziej dokuczliwych szczegółów, które zdobywają już w trakcie imprezy miano
rażących braków organizacyjnych.
A są to m.in.: sanitariaty  od ich czystości począwszy, a na liczbie i rozmieszczeniu skończywszy;
łazienki  w których zawsze znika ciepła woda lub tworzą się kolejki pod prysznic. Idąc za ciosem,
następnym częstym przeoczeniem są śmietniki, kosze  których wprawdzie jest właściwa liczba, ale
nie wiedzieć czemu, nie w tych miejscach, gdzie są potrzebne. Przy tym punkcie, także sprawa ich
wypróżniania.
Jednym słowem czystość, porządek i zabezpieczenie warunków higieny osobistej są sprawami
niezmiernej wagi. Nieprzestrzeganie i niedopilnowanie tej działki organizacyjnej wieńczy imprezę
ujmą na honorze organizatorów, nie tylko w oczach startujących czy ich ekip lecz również (czemu
sprzyjają media) w oczach opinii publicznej, kibiców  co nie rokuje zbytniej radości władz czy
sponsorów.
Bardziej związana ze sportowym charakterem imprezy jest kwestia wręczenia obok medali, także
kwiatów. Czy wręczać, czy nie; czy tylko kobietom, czy dla mężczyzn również? Wręczenie kwiatów
jest bardzo miłym i ważnym elementem ceremonii odznaczenia. Są one poza zdobytym medalem
przyjemnym akcentem uznania, serdeczności czy przyjaźni. Ale jeżeli są już wręczane, to dla
wszystkich miejsc medalowych i w każdej kategorii. Na organizatorach spoczywa także obowiązek
zabezpieczenia należytego noclegu; co znaczy nie tylko komfortowego, ale też wygodnego ze
względu na miejsce. Miejsce noclegu zawodników powinno być w jak najbliższym otoczeniu od
miejsca zawodów, a wręcz w tym samym obiekcie. Takie rozmieszczenie ekip z pewnością spotka
się z ich pełną aprobatą i uznaniem, a więc będzie to plus dla organizatorów.
Sprawa organizacji sprowadza się więc nie tylko do głównych schematów organizacyjnych, ale
również do szczegółowego, detalicznego podejścia do tematu. To będzie gwarantem udanych
imprez wielkiej rangi nie tylko sportowej, ale również kulturowej i obyczajowej  co jest bardzo
istotnym tematem dzisiejszej doby Unii Europejskiej.

