
11
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Informacja i IMP i DMP w mediach społecznościowych i na

stronie internetowej przed imprezami

22
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Informacja o losowaniu (czy odbyło się live z dostępnością dla

większości zainteresowanych)

33
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Informacja o transporcie między klubem a kortem szklanym

(dostępność harmonogramu na stronie)

Ankieta ewaluacyjna IMP i DMP nr 2

Wynik 3.2

3 (6%)

11 (22%)

16 (33%)

13 (27%)

6 (12%)

Wynik 2.5

14 (29%)

11 (22%)

14 (29%)

7 (14%)

3 (6%)

Wynik 3.2

2 (4%)

9 (18%)

19 (39%)
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44
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Informacja na bieżąco na stronie internetowej oraz mediach

społecznościowych

55
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Planowanie meczy (które w klubie a które na szklanym korcie)

66
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Sędziowanie w klubie

13 (27%)

6 (12%)

Wynik 3.3

4 (8%)

8 (16%)

13 (27%)

16 (33%)

8 (16%)

Wynik 3.6

5 (10%)

5 (10%)

9 (18%)

16 (33%)

14 (29%)

Wynik 3.5

6 (12%)

3 (6%)
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77
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Sędziowanie na szklanym korcie

88
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Pierwsza pomoc/apteczka w klubie i na szklanym korcie

99
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Oferta klubu (bar, naciąganie rakiet, sklep)

11 (22%)

19 (39%)

10 (20%)

Wynik 3.6

5 (10%)

3 (6%)

12 (24%)

18 (37%)

11 (22%)

Wynik 3.2

2 (4%)

1 (2%)

34 (69%)

7 (14%)

5 (10%)

Wynik 3.7

1 (2%)
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1010
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Co byś zmienił/a, co było najlepsze, czego byś unikał/a w

przyszłości?

Odpowiedz

Uważam, że promocja mistrzostw powinna się zmienić, tak aby uczestników było więcej,
szczególnie w kategoriach dziewczęcych

Respondent 14153196

Brak nagłośnienia 0 zabawy przy szklanym korcie, obsluga gburowata i fatalna w okolicy
szklanki, brak court service, i obsluga mówiąca do druzyny grającej zeby sami wytarli kort jak
im sie nie podoba. Takie rzeczy jie powinny miec miejsca, i speekera zmienić 0 emocji zero
zaangażowania przy wręczeniu medali.

Respondent 14138264

Licencjonowane korty!!! Respondent 14138237

Bardzo słaby marketing (porównując z obecnie trwającym Festiwalem Squasha w
Białymstoku), szklany kort w centrum handlowym miał zaledwie 30 - 40 miejsc siedzących dla
kibiców (płatnych podczas DMP i to niemało), brak jakiegokolwiek przybliżenia dyscypliny
podczas nałów. Klub zbyt mały na organizację IMP.

Respondent 14136330

Zbyt duża odległość klubu do szklanego kortu. Respondent 14135900

Napewno zastanowił bym się nad tym że, na przyklad juniorzy którzy kończą 11 lat po IMPJ
mogą grać jeszcze w tej kategorii lecz juniorzy z tego samego rocznika którzy skończyli 11 lat
przed czerwcem muszą grać juz do 13 lat.

Respondent 14135860

Zbyt duża odległość klubu od szklanki, brak informacji w wielu różnych kwestiach w czasie
trwania DMP.

Respondent 14135739

Mecze na szklanym korcie w godzinach wieczornych. Respondent 14087509

Brak szklanki na IMP, zmiana terminu IMP, dekoracja i otoczka wokół Mistrzostw Respondent 14086014

kort szklany w miejscu otwartym dłużej niż do 21 np. dworzec kolejowy?, mecze dnia
rozgrywane wieczorem na szklanym korcie, sposób rozstawiania drużyn,

Respondent 14075145

Klub powinien być większy..., odległość szklanki.. Respondent 14072476

Licencjonowane korty!!! Respondent 14071744

Nie wiele rzeczy były najlepsze Respondent 14069181

5 (10%)

12 (24%)

20 (41%)

11 (22%)
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Super transmisje live z 3 kortów. Katastrofą był brak pucharów dla juniorów. Respondent 14066721

Mecze odbywały się zbyt późno Respondent 14066581

kort szklany za mało reklamowany, brak widowni. Dobry był harmonogram, bo mecze
odbywały się na czas. Za daleko szklanka od klubu i nie można było oglądać wszystkich
meczy na tym korcie

Respondent 14055656

konieczna zmiana terminu rozgrywania IMP i DMP Respondent 14053621

Nic Respondent 14052722

Zakonczenie gier turnieju juniorskiego w niedzielę o 21 to zdecydowanie za późno. Źle
ułożony harmonogram . Większość meczy powinno odbyc sie w piatek i sobotę. A odbyło się
w niedziele. Dotyczy IMP. Również turnieje grupowe w ktorym było do rozegrania 5 meczy
powinien byc rozłożony na 2 dni. Sprawy techniczne. Brak naglosnienia w klubie. Kort szklany
byl bardzo daleko a samochód mógł zabrac tylko 8 osob.

Respondent 14051992

Bylo ciasno. Pomysł aby kort szklany byl tak daleko od klubu był zly Respondent 14051479

Lepiej kort na zewnątrz przed galeria Respondent 14049316

pamiętałabym o pucharach dla juniorów, którzy zdobyli medale, pracowali ciężko cały rok na
sukces końcowy a nie dostali pucharów choć powinni je dostać

Respondent 14048491

Szklanka wieczorem, tak aby gracze z klubu mogli oglądać najlepszych. Respondent 14048390

Nie wiem Respondent 14048334

szklany kort w centrum handlowym- porażka. zero kibiców, zero atmosfery (nie liczę meczów
nałowych). poza tym akurat w tym przypadku- CH zdecydowanie za daleko od klubu

Respondent 14047870

Tak dużej odległości klubu od kortu szklanego, podczas przerw na korcie szklanym widowni
powinny być wytłumaczone zasady gry, gdzie można pograc itd żeby Zainteresować
przechodniów

Respondent 14047663

Zaproszenie nie tylko zawodników. Brak ludzi. Respondent 14047246

Było zdecydowanie za duszno, a na kortach brakowało sędziów. Na tak ważnej imprezie jakimi
są zarówno DMP jak i IMP jest to niedopuszczalne i dla postronnych obserwatorów bardzo
psuje widowisko oraz rangę turnieju.

Respondent 14047129

Lepszy poziom sędziowania . Respondent 14047102

Termin Respondent 14047018

Super obsługa, chociaż przydałaby się jakaś strefa relaksu, niemniej to raczej trudne do
wprowadzenia na tego typu imprezie

Respondent 14046924

Odpowiedz
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Nic Respondent 14046554

. Respondent 14046536

Kort szklany był ekstra Respondent 14046315

DMP w dwa dni nie trzy. Respondent 14046305

Fatalny harmonogram męczy na IMPJ, czekanie od rana do 15.00 na mecz przy wielu pustych
kortach dużo wcześniej.

Respondent 14046281

Jeśli chodzi o korty w klubie mimo zaslyszanych wczesniej opinii było ok. Nie było problemu z
wpadajacym sloncem. Co do kortu szklanego moze plusem bylo usytuowanie wewnatrz galerii
jesli chodzi o kwestie pogodowe ale zabraklo inwrastruktury gastronomicznej oraz trybuny
byly za małe. Na szczęście widok z pietra byl rowniez bardzo dobry. Jesli chodzi o szatnie w
klubie to byla bardzo mała. Ale to w sumie kwestia samego wyboru klubu. Jedzenie ok, ale
mysle ze za to cene moglo byc cos wiecej. Kwestia koszulek tez slabo. Byly tylko rozmiary
meskie i juniorskie. W aplikacji bo5 nie bylo opcji skomentowania wyboru koszulki. W
konsekwencji koszulka byla za mala. Na szczescie organizator sie zre ektowal i juz na DMP
dostalam koszulke w wiekszym rozmiarze. Jesli chodzi o pomysl imprezy w jednym miesjcu.
Moze jest dobry ale w tym przypadku chyba nie do konca wypalil. Nie bylo za bardzo imprez
towarzyszacych. Mowa tu bardziej o atrakcjach wieczornych. Wszystko organizowane na
ostatnia chwile. Ale jak zwykle super towarzystwo nie zawiodło, takze tylko pare rzeczy do
poprawy i za rok bedzie super :)

Respondent 14046258

Rozpisywanie przetargów z dwuletnim wyprzedzeniem tak aby organizatorzy mogli się do
tego przygotować. Kluczowym kryterium wyboru powinno być jak impreza wpłynie na
popularyzacje squasha w danym regionie. Np. Gdzie jest postawiony szklany kort.

Respondent 14046138

Kort szklany za daleko od klubu - przy kilkunastu juniorach i 2 trenerach prawie nie do
ogarnięcia !!! IMP w czerwcu, głównie w przypadku juniorów to kiepski termin - egzaminy,
oceny na koniec roku, poprawki, itd, do tego Zielone Szkoły które są koniec maja/początek
czerwca i zawodnicy prawie zawsze nie mogą jechać :( Najlepiej w styczniu jak w innych
krajach

Respondent 14046114

Kort szklany był za daleko od klubu Respondent 14046075

animacja na korcie szklanym - obiady - sprawniejszy dowoz, Respondent 14045961

Wieksza promocja + siecej miejsca dla publiczności, Respondent 14045896

Nic bym nie zmienił Respondent 14045814

Zabrakło konferansjera, ważne mecze w klubie nie były zapowiadane. Nie potrzebny kort
szklany na IMPJ. Zabrakło pucharów podczas IMPJ - rozdane dopiero podczas DMP. Bardzo
kłopotliwe przemieszczanie się klub-kort szklany. Dobrze działało sędziowanie oraz brak
opóźnień w harmonogramie.

Respondent 14045769

Bliższa odległość między szklanka a klubem. Termin DMP/IMP marzec/kwiecień. Losowanie
live. Posiłki w klubie.

Respondent 14045743

Odpowiedz
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1111
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Co sądzisz o przeprowadzeniu 3 imprez w jednej lokalizacji?

0% 100%

1212
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy jesteś za zmianą terminu IMP i DMP?

1313
Odpowiedzi: 49 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Dla której drużyny grałeś/grałaś?

na plus obsługa turnieju, harmonogram, dostępność szklanki dla większej liczby graczy, na
minus mała liczba sędziów - trzeba było sędziować samemu

Respondent 14045594

Harmonogram meczów, dłuższe przerwy między meczami Respondent 14045544

Lepsza promocja, social media, obsługa i organizacja Respondent 14045390

wyborów w trakcie mistrzostw, publiczne losowanie Respondent 14045342

Odpowiedz

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Tak 45% 22

Nie 35% 17

Nie wiem 16% 8

Inne 4% 2

 Odpowiedzi otwarte

Imp - tak zmiana, Dmp-nie Respondent 14086014

Imp koniec maja ostatni juniozy okolo 15.06 Respondent 14045896

Wynik 3.5

6 (12%)

6 (12%)

8 (16%)

16 (33%)

13 (27%)



https://www.interankiety.pl 7/10

https://www.interankiety.pl/ankieta/wyniki/125239?respondent=14045594
https://www.interankiety.pl/ankieta/wyniki/125239?respondent=14045544
https://www.interankiety.pl/ankieta/wyniki/125239?respondent=14045390
https://www.interankiety.pl/ankieta/wyniki/125239?respondent=14045342
/ankieta/wyniki/125239?respondent=14086014
/ankieta/wyniki/125239?respondent=14045896


Odpowiedz

Nie grałam w DMP Respondent 14153196

Sls squash 4 silesia Respondent 14138264

DMP , JDMP, JIMP Respondent 14138237

IMPJ. Respondent 14136330

Kibic Respondent 14135900

Trener Respondent 14135860

Squash4You Team 2 Respondent 14135739

Powersquash Respondent 14087509

ABRAM TEAM Respondent 14086014

S4S Squash for Silesia Respondent 14075145

IMPJ Respondent 14072476

DMP , JDMP, JIMP Respondent 14071744

Squash Point Bydgoszcz Respondent 14069181

Abram team, impj Respondent 14066721

Powersquash team Respondent 14066581

squashpoint Respondent 14055656

Akademia Squasha Legii Warszawa Respondent 14053621

Imp Respondent 14052722

Squash Zone Team Respondent 14051992

Impj Respondent 14051479

Referee Respondent 14049316

impj Respondent 14048491

PS Respondent 14048390

IMPS Respondent 14048334
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Bydgoszcz:) Respondent 14047870

SoSquash Respondent 14047663

Squash pomorze Respondent 14047246

Zabierzów Respondent 14047129

S4S Respondent 14047102

Kahuna Respondent 14047018

Impw Respondent 14046924

Dmp Respondent 14046554

Squash City Respondent 14046536

T Respondent 14046315

Squash Point Bydgoszcz Respondent 14046305

IMPJ Respondent 14046281

Lejdis Mix Zabierzów Squash Team Respondent 14046258

11punkt squash klub Respondent 14046138

IMP Junior i DMP Respondent 14046114

PZU Play Kwadrat Respondent 14046075

warszawa Respondent 14045961

Sędzia Respondent 14045896

IMPJ Respondent 14045814

Abram Team Respondent 14045769

Abram Team Respondent 14045743

IMPS Respondent 14045594

Squash Zone Team Respondent 14045544

Hlv Respondent 14045390

imps Respondent 14045342

Odpowiedz
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Odpowiedz
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