Dzieci z klubu Widok dziecięcą eskortą Mistrzostw Świata
U20
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Młodzi piłkarze MLKS Widok Skierniewice tworzą eskortę dziecięcą FIFA podczas meczów Mistrzostwa Świata U20 rozgrywanych w Łodzi. (fot.
Widok)

Trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata U20. Reprezentacja Polski prowadzona przez Jacka
Magierę swoje mecze rozgrywa w Łodzi. Dziecięcą eskortę spotkań na stadionie Widzewa
Łódź zapewnia MLKS Widok Skierniewice.
– Bardzo cieszymy się z tego, że Łódzki Związek Piłki Nożnej powierzył klubowi tą rolę. To frajda dla
dzieciaków, które także na tej przygodzie skorzystają, otrzymają stroje piłkarskie – mówi prezes
Widoku Piotr Mularczyk. W wydarzeniu udział weźmie w sumie 110 młodych zawodników. Po
otrzymaniu informacji, że mecze mistrzowskie polskiej grupy mundialu U20 rozgrywane będą w
Łodzi, wiele klubów z terenu województwa zadeklarowało chęć tworzenia tzw. eskorty dziecięcej
FIFA, patrz, między innymi wyprowadzania piłkarzy na boisko, dystrybucji piłek, wynoszenia flag.
Ostatecznie okazało się, że wyjątkową przygodę będą mogli przeżyć młodzi piłkarze MLKS Widok
Skierniewice.
– FIFA podjęła decyzję, by w każdym województwie, w którym rozgrywane są mecze mistrzowskie, za
eskortę dziecięcą odpowiadał będzie jeden lub dwa kluby – mówi Piotr Mularczyk, prezes MLKS
Widok. – Szybko się zorganizowaliśmy, przedstawiliśmy w związku gotowość i udało się.
Otrzymaliśmy zadanie zapewnienia eskorty podczas wszystkich meczów mistrzowskich
rozgrywanych w Łodzi – dodaje.

– Przygotowanie eskorty na MŚ U20 zostało zlecone Akademii Młodych Orłów – mówi Piotr
Grzelczak, trener koordynator w AMO. – Pierwotnie chcieliśmy, by każdy mecz obsługiwały dzieci z
innego klubu, dla każdego z nich byłaby fajna atrakcja i więcej dzieci mogłoby wziąć udział w
projekcie – dodaje.
Okazuje się, że inne regulacje dotyczące eskorty ma FIFA, inne UEFA.
– Przy okazji mistrzostw Europy, eskortę na każdy mecz rozgrywany w danym mieście może tworzyć
młodzież z innego klubu, w przypadku zawodów FIFA mogą to być co najwyżej dwa kluby. Większość
klubów z województwa wycofała się z projektu, gotowość podtrzymał Widok i SMS Łódź – opowiada
Piotr Grzelczak.
Dzieci z Widoku obsłużą w sumie 10 spotkań mistrzostw.
Klub jest odpowiedzialny za transport dzieci na mecze i opiekę nad nimi. Poza fajną przygodą,
wszystko na to wskazuje dzieci także na tym skorzystają. – Otrzymaliśmy informację, że wszystkie
dzieci z klubu, które tworzyć będą eskortę, sprzęt, w którym wystąpią podczas meczów otrzymają na
własność. To koszt około 80 tysięcy, także cieszymy się, że dzieci na tym skorzystają – zaznacza Piotr
Mularczyk. – Potwierdzam tą informację. Dzieci dostaną sprzęt na własność. Taka informacja dotarła
do nas z FIFA w poniedziałek poprzedzający rozpoczęcie turnieju – dodaje Piotr Grzelczak.
Gwiazdami minionych MŚ U20 byli między innymi: Lionel Messi, Diego Maradona, Paul Pogba,
Sergio Aguero, John Obi Mikel, Fernando Llorente, czy Javier Saviola.
Więcej o dziecięcej eskorcie Mistrzostw Świata U20 w najnowszym (30.05) wydaniu "Głosu
Skierniewic i Okolicy".
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