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Lekcja 8

 
Kurs dla Animatorów Sportu i Rekreacji 

 

 

   

 

 

 

 

 

Temat: 

Planowanie zawodów, turniejów i meczów. 
 

 

Autor: Mateusz Kalisz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas tej lekcji poznasz: 
1. Zasady organizacji zawodów sportowych. 
2. Przykładową organizację „Dnia sportu”. 
3. Przykładową organizację turnieju długoterminowego. 
4. Przykładowe wzory dokumentów niezbędnych podczas organizacji turnieju. 
5. Systemy rozgrywek. 
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1. Zawody sportowe 

 

Sport odgrywa ogromnie ważną rolę w życiu człowieka. Wzmacnia organizm, pomaga 
rozładować stres oraz sprawia, że mamy więcej sił witalnych. Zapewnia rozrywkę a także 
wyzwolenie adrenaliny. Kształtuje także odpowiednie nawyki oraz zachowania. 
Nieodłącznym elementem sportu jest rywalizacja.  
 
Ludzie uprawiając jakąś dyscyplinę sportu (nawet amatorsko) po pewnym czasie sami 
przestają dostrzegać sens ciągłego trenowania, ćwiczenia elementów technicznych bez 
możliwości sprawdzenia swoich umiejętności, współzawodniczenia ze sobą. Sam fakt 
konkurowania „o coś” jest dodatkową mobilizacją. Zwłaszcza dla małych dzieci, które 
rywalizują niemal na każdym kroku (o lepsze oceny w szkole, lepszą zabawkę lub terytorium 
w piaskownicy). Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, 
szanować przeciwnika oraz grać „fair play”. Wykształcenie odpowiednio pozytywnego 
podejścia do rywalizacji będzie procentowało w przyszłości w różnych aspektach życia. 
 
Organizacja zawodów sportowych to doskonała możliwość zaspokojenia potrzeby rywalizacji 
wśród dzieci a także świetny sposób sprawdzenia umiejętności nabytych podczas treningów 
czy też lekcji WF. Żadne treningi nie mają większego sensu bez możliwości 
sprawdzenia się podczas bezpośredniej rywalizacji. 
 
Aby zawody sportowe spełniły swoją rolę muszą być odpowiednio zorganizowane i dobrze 
przeprowadzone. 
 
 
 
 
2. Organizacja zawodów sportowych 

 
Animator zajęć sportowych powinien wykazywać się przede wszystkim zdolnościami 
organizacyjnymi, bowiem zanim rozlegnie się pierwszy gwizdek podczas pierwszego meczu 
zawodów zobligowani będziemy do wypełnienia szeregu obowiązków mających na celu 
bezproblemowe przeprowadzenie i zakończenie zawodów. Przygotowania imprezy należy 
rozpocząć kilka dni wcześniej. 

Podczas tej lekcji omówiona zostanie organizacja jednodniowych zawodów Piłki 
Nożnej z udziałem sześciu drużyn na szkolnym boisku piłkarskim. 

- Miejsce i termin imprezy: 

W przypadku organizacji zawodów na terenie boiska szkolnego udajemy się do dyrektora 
placówki. Przedstawiamy dokładny regulamin, cel, plan imprezy, sposób działania oraz 
charakter imprezy (impreza masowa, zawody szkolne).  

Termin imprezy nie powinien ingerować w funkcjonowanie szkoły. Zaleca się aby był to dzień 
wolny od zajęć szkolnych. 
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- Pozyskanie środków na imprezę:  

Możemy ubiegać się o pomoc materialną ze szkoły, urzędu gminy/miasta lub od prywatnego 
sponsora. Pozyskane środki należy przeznaczyć na dyplomy dla uczestników, medale dla 
najlepszych, puchar dla zwycięzców a także na posiłek na stołówce, wodę oraz opiekę 
medyczną. 

- Regulamin zawodów:  

To dokument zawierający najważniejsze postanowienia dotyczące przebiegu zawodów, 
współzawodnictwa oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji. Powinien być prosty 
i jasno sprecyzowany. 

Przykładowy regulamin – załącznik 1. 

- Organizacja pola gry:  

Boisko szkolne. Wymiary 60m x 30m. Przygotowanie, sprawdzenie i zabezpieczenie obiektu 
(Sprawdzenie stanu boiska, urządzeń, przyborów, materiałów technicznych itp.) 

- Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów:  

W ramach szkolnych zawodów dysponujemy zapleczem sprzętowym szkoły. 

- Reklama: 

Odpowiednie rozpropagowanie zawodów (np. za pomocą plakatów rozwieszonych w szkole 
oraz w okolicy) pomoże zwiększyć frekwencję widowni. 

- Strefy dla kibiców:  

Bardzo ważnym aspektem organizacyjnym jest stworzenie miejsca dla widowni. Pamiętajmy 
aby kibice nie znajdowali się zbyt blisko płyty boiska. Szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
kibiców należy zwrócić w sytuacji gdy rozmieszczamy kibiców za bramkami – powinni się oni 
znajdować odpowiednio daleko od linii końcowej. Pomocne może się okazać stworzenie 
regulaminu korzystania z obiektu w dniu zawodów dla kibiców. 

-  Szatnie dla zawodników: 

W sytuacji gdy zawody odbywają się na boisku szkolnym można poprosić dyrektora placówki 
o udostępnienie pomieszczeń szkolnych dla zespołów biorących udział w rozgrywkach. 

- Komisja sędziowska: 

Skład komisji sędziowskiej powinni stanowić członkowie SKS. Wskazane aby byli to 
nauczyciele Wychowania Fizycznego. Sami także możemy sędziować mecze. Należy 
przygotować specjalne miejsce, w którym pracować będzie komisja sędziowska. 

- Komisja statystyczna:  

Może składać się z dwóch uczniów kontrolujących wyniki meczów oraz układy tabeli lub 
tabelę strzelców jeśli po zawodach chcemy przyznać nagrodę dla najlepszego strzelca 
turnieju.  Należy przygotować specjalne miejsce w którym pracować będzie komisja stat. 
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- Uczestnicy zawodów: 

Każda klasa wyznacza kapitana zespołu. Jego obowiązkiem jest dostarczenie wypełnionego 
protokołu z listą zawodników i dostarczenie go organizatorom dzień przed imprezą. 

Przykładowy protokół – załącznik nr. 2 

- Program zawodów: 

Jedna z najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy przedstawić dyrektorowi szkoły do 
zatwierdzenia przed zawodami. Należy dokładnie podać godziny planowanych wydarzeń, 
poszczególnych meczów, dłuższych przerw itp.  

Jednocześnie powinien być to dokument dostępny dla kibiców oraz samych uczestników. 

- Terminarz rozgrywek: 

Rozpisanie wszystkich meczy grupowych oraz pucharowych.  

Przykładowe terminarze rozgrywek - załącznik nr 3 

-Tablica informacyjna: 

Powinien znajdować się na niej regulamin zawodów, regulamin korzystania z obiektu dla 
kibiców, program zawodów, terminarz rozgrywek, informacja gdzie można uzyskać pomoc 
medyczną oraz wyniki rozegranych już meczy. 

- Zaplecze medyczne, sanitarne: 

Piłka Nożna jest sportem kontaktowym co niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. Wobec 
tego konieczne jest zorganizowanie opieki medycznej podczas zawodów zapewniającej co 
najmniej pierwszą pomoc w przypadku nagłego wypadku. Jeśli to możliwe zaleca się 
zorganizowanie punktu medycznego lub karetki pogotowia medycznego. 

- Nagłośnienie, zatrudnienie spikera: 

Niezwykle pomocna w przekazywaniu informacji będzie aparatura nagłaśniająca 
obsługiwana przez spikera. Spikerem może być uczeń. Przed zawodami należy dokładnie 
poinstruować spikera jak powinien pracować. 

- Organizacja posiłku w stołówce, wody dla uczestników: 

Nie jest to konieczne aczkolwiek bardzo przydatne. Jeśli szkoła wyposażona jest w stołówkę, 
można zorganizować jeden ciepły posiłek dla każdego zespołu. Jeśli uda nam się to 
zorganizować wystarczy, że wręczymy kapitanom zespołów dokładnie taką liczbę talonów 
jaką liczbę zawodników posiada zespół. Dodatkowo można postarać się o skrzynkę wody dla 
każdego zespołu lub przynajmniej o lepsze zaopatrzenie sklepiku szkolnego w wodę. 

Prawidłowe wykonanie wypunktowanych powyżej czynności stuprocentowo 
przygotowuje nas do prawidłowego przeprowadzenia zawodów. Starajmy się również 
angażować młodzież dając im tym samym radość z współtworzenia wydarzenia. 
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3. Dzień zawodów. (Przykładowy program) 

 
1. Godzina 8:00 – Otwarcie turnieju. 

Zawody rozpoczynamy wcześnie. Otwarcie turnieju to przede wszystkim powitanie 
gości, publiczności oraz prezentacja drużyn. Wskazane jest także, ogólne 
przedstawienie terminarza rozgrywek, programu zawodów a także udzielenie 
podstawowych informacji odnośnie korzystania z usług oraz z obiektu. 
 

 W zawodach bierze udział 6 zespołów. Zespoły podzielone są na 2 grupy – Grupa A i 
 Grupa B. Zespoły w grupach rywalizują systemem „każdy z każdy”. W fazie 
 pucharowej obowiązuje system pucharowy – przegrany odpada.  

 
2. Godzina 8:30 – Mecz otwarcia: 1a – 2a (rozgrzewka o 8:20) 

 
Zespoły rozgrzewają się co najmniej 10 minut przed każdym meczem na własnej 
połowie boiska. Mecz trwa 2 x 10 min z 1 minutową przerwą potrzebną na zmianę 
stron boiska. Całkowity czas trwania meczu wynosi wobec tego 22 minuty. Należy 
jednak wziąć poprawkę na wszelakie opóźnienia wiążące się np. z problemami 
technicznymi, opóźnionym stawieniem się zespołu na boisku, przerwami w grze – 
przedłużeniem czasu gry itp. 
Tolerancja opóźnienia – 10min.  
Zakładając, że kolejne zespoły będą rozgrzewały się 10 min przed swoim meczem, 
łączny czas jaki potrzebujemy na organizację pełnego meczu wynosi około 40 minut. 

 
3. Godzina   9:10 – mecz 1b – 2b 
4. Godzina   9:50 -  mecz 3a – 2a 
5. Godzina 10:30 -  mecz 3b – 2b  
6. Godzina 11:10 -  mecz 3a – 1a 
7. Godzina 11:50 – mecz 3b – 1b  
8. Godzina 12:40 – zakończenie fazy grupowej, ogłoszenie finalistów. 
9. Godzina 12:40 - 13:30 Przerwa. Zespoły odpoczywają i regenerują siły przed fazą 

pucharową. 
10. Godzina 13:30 – Półfinał 1: Pierwsze miejsce z A – Drugie miejsce z B 
11. Godzina 14:10 -  Półfinał 2: Drugie miejsce z A – Pierwszej miejsce z B 
12. Godzina 15:00 – FINAŁ. Zwycięzca półfinału 1 – zwycięzca półfinału 2 
13. Godzina 15:40 – Ogłoszenie i celebracja zwycięzców. Wręczenie dyplomów 

uczestnikom. Podziękowanie organizatorom oraz widowni. Pożegnanie. 
 
Po zakończonych zawodach rozpowszechniamy ich rezultat (gabloty szkolne, lokalna 
prasa, strona internetowa szkoły itp.) 
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4. Liga/Turniej (długoterminowy - organizacja) 

 
Nierzadko zdarza się, że mamy możliwość organizacji długoterminowego turnieju np. 

szkolnej ligi lub ligi osiedlowej. Mając do dyspozycji dobre miejsce do rozgrywek (hala 
sportowa, boisko szkolne, „Orlik” itp.) oraz odpowiednią ilością drużyn można zorganizować 
atrakcyjne dla dzieci długoterminowe rozgrywki ligowe. Biorąc udział w takich rozgrywkach 
dzieci będą miały odczucie uczestniczenia w czymś poważnym i profesjonalnym, będą miały 
świadomość, że wynik sportowy będzie zależny od ciągłej dobrej dyspozycji fizycznej a 
nie tylko od dyspozycji w danym dniu. Dodatkowo wprowadzi to długotrwałą 
zaawansowaną integrację między zawodnikami każdej drużyny. Taki turniej nie może trwać  
zbyt długo by nie stracić na atrakcyjności, jednak mecze nie powinny odbywać się zbyt 
często. System rozgrywek oraz kalendarz należy uzależnić od ilości drużyn, które zgłosiły 
chęć udziału.  
 

Omówimy jak zorganizować wiosenny turniej koszykówki mając do dyspozycji 
12 zadeklarowanych drużyn oraz boisko „Orlik” dostępne w każdą sobotę.  

 
W podpunkcie #2 (Organizacja zawodów sportowych) zawarte zostały informacje jak 

zorganizować oraz dokładnie przygotować miejsce zawodów. Te wytyczne dotyczą także 
każdego dnia rozgrywek ligi długoterminowej z pominięciem niektórych podpunktów (nie 
będziemy na przykład co tydzień przyznawać nagród). 

 
Posiadając 12 drużyn możemy zorganizować turniej na kilka sposobów:  

 System ligowy („każdy z każdym” - 11 tygodni) 
Zaletą takiego systemu jest to, że wszystkie zespoły biorą udział w turnieju od 
pierwszego do ostatniego dnia. Nikt wcześniej nie odpada. Główną wadą jest 
jednak to, że po jakimś czasie sytuacja w tabeli może się w pewien sposób 
wyklarować co może się wiązać ze spadkiem atrakcyjności rozgrywek na ich 
finiszu. 

 System ligowy + system pucharowy ( rozgrywki „każdy z każdym” w dwóch 
grupach po 6 zespołów + faza playoffs - 8 tygodni) 
Bardzo atrakcyjny system rozgrywek, jednak niektóre zespoły zakończą turniej 
już po 5 tygodniach. Cały turniej zakończony będzie finałem. 

 System ligowy + system pucharowy ( rozgrywki „każdy z każdym” w czterech  
grupach po 3 zespoły + faza playoffs - 9 tygodni) 
Mało atrakcyjne rozwiązanie nawet z włączeniem meczy rewanżowych w 
systemie grupowym. Niska aktywność. 

 
Wybieramy opcję drugą. Mecze będą się odbywały w każdą sobotę począwszy od 13 
kwietnia 2013 r. Mecz trwa dwie połowy po 15 minut (modyfikacja przepisów) z 5 
minutową przerwą między połowami. Na boisku gra 5 zawodników z każdego zespołu. 
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5. Szkolny Turniej Koszykówki (turniej długoterminowy - przykładowy kalendarz) 

 
 
13 kwietnia 2013: 
 
Godz. 8:30 - Otwarcie turnieju 

1. Godzina   9:10 – mecz grupy A  1 – 2 (mecz otwarcia) 
2. Godzina   9:50 -  mecz grupy B  1 – 2 
3. Godzina 10:30 -  mecz grupy A  3 – 4  
4. Godzina 11:10 -  mecz grupy B  3 – 4 
5. Godzina 11:50 – mecz grupy A  5 – 6  
6. Godzina 12:40 – mecz grupy B  5 – 6 

 
20 kwietnia 2013: 
 

1. Godzina   9:10 – mecz grupy A  1 – 3 
2. Godzina   9:50 -  mecz grupy B  1 – 3 
3. Godzina 10:30 -  mecz grupy A  2 – 5  
4. Godzina 11:10 -  mecz grupy B  2 – 5 
5. Godzina 11:50 – mecz grupy A  6 – 4  
6. Godzina 12:40 – mecz grupy B  6 – 4 

 
 

27 kwietnia 2013: 
 

1. Godzina   9:10 – mecz grupy A  5 – 1 
2. Godzina   9:50 -  mecz grupy B  5 – 1 
3. Godzina 10:30 -  mecz grupy A  6 – 3  
4. Godzina 11:10 -  mecz grupy B  6 – 3 
5. Godzina 11:50 – mecz grupy A  4 – 2  
6. Godzina 12:40 – mecz grupy B  4 – 2 

 
 

4 maja 2013: 
 

1. Godzina   9:10 – mecz grupy A  4 – 1 
2. Godzina   9:50 -  mecz grupy B  4 – 1 
3. Godzina 10:30 -  mecz grupy A  5 – 3  
4. Godzina 11:10 -  mecz grupy B  5 – 3 
5. Godzina 11:50 – mecz grupy A  2 – 6  
6. Godzina 12:40 – mecz grupy B  2 – 6 

 
 

11 maja 2013: 
 

1. Godzina   9:10 – mecz grupy A  6 – 1 
2. Godzina   9:50 -  mecz grupy B  6 – 1 
3. Godzina 10:30 -  mecz grupy A  2 – 3  
4. Godzina 11:10 -  mecz grupy B  2 – 3 
5. Godzina 11:50 – mecz grupy A  4 – 5  
6. Godzina 12:40 – mecz grupy B  4 – 5 
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Grupa 1 Grupa 2    
 
1. A1  1. B1 
2. A2  2. B2 
3. A3  3. B3 
4. A4  4. B4 
5. A5  5. B5 
6. A6  6. B6 
 
Drużyny, które zajęły miejsca 5 i 6 w grupach odpadają z dalszych rozgrywek. 
 
 
 
FAZA PUCHAROWA: 
 
18 maja 2013: Ćwierćfinały 
 
 

1. Godzina   9:10 – mecz A1 - B4 
2. Godzina   9:50 -  mecz A2 - B3 
3. Godzina 10:30 -  mecz B1 - A4   
4. Godzina 11:10 -  mecz B2 - A3   

 
25 maja 2013: Półfinały 
 
 

1. Godzina   9:10 – mecz 1 - 2 
2. Godzina   9:50 -  mecz 3 - 4 

 
1 czerwca 2013: FINAŁ 
 
Godz.  8:30 - Prezentacja drużyn, nagród, powitanie gości, sponsorów itp. 
Godz.  9:10 - Mecz finałowy 1 - 2 
Godz.10:00 - Ogłoszenie zwycięzców, nagrodzenie drużyn. Wyróżnienie najlepszych. 
Zakończenie turnieju. 
 
 
 
 Cechą jaka powinna charakteryzować animatora zajęć sportowych jest 
umiejętność odpowiedniego planowania i organizacji. Dobrze zaplanowane zawody 
będą atrakcyjne i bezpieczne. Pamiętajmy, że powyżej przedstawione są jedynie przykłady 
organizacji zawodów sportowych. Drabinki turniejowe można modyfikować i uatrakcyjniać w 
dowolny sposób więc tak naprawdę wszystko zależy od naszej wyobraźni.  
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6. Załączniki. 

 
Regulamin: 

 
Regulamin  

Szkolnych zawodów piłki nożnej 
 

1. Cel zawodów: 
Wyłonienie najlepszej drużyny piłkarskiej w gimnazjum nr 5 w Katowicach. Zachęcenie dzieci i 
młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 
 
2. Termin i miejsce zawodów: 
Zawody zostaną rozegrane na boisku szkolnym przy gimnazjum nr 5 w Katowicach w dniu 
1 czerwca 2013 (Sobota) w ramach akcji „Dzień sportu” . 
 
3. Organizator zawodów: 
Animator zajęć sportowych Jan Kowalski oraz  SKS Gimnazjum nr 5 w Katowicach. 
 
4. Uczestnictwo: 
W turnieju uczestniczy 6 drużyn - uczniowie klas I - III. 
 
5. System rozgrywek: 
System grupowy( 2 grupy po 3 zespoły) + faza pucharowa  (półfinały i finał). 
 
8. Przepisy i punktacja: 
Drużyna składa się minimalnie z 8 zawodników, w czasie gry na boisku przebywa 7 zawodników plus 
bramkarz. Cała drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników. 
Mecze trwają 2x15minut, przerwa miedzy połowami wynosi 5 minut. 
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegraną 0 punktów. 
Z grupy wychodzą 2 najlepsze zespoły. W przypadku identycznej ilości punktów o miejscu w tabeli 
decyduje rezultat bezpośredniego meczu pomiędzy drużynami, potem ogólny bilans bramek. 
 
9. Sprawy różne: 
Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów. 
Kapitan/opiekun zespołu odpowiada za zachowanie i bezpieczeństwo swych zawodników oraz za 
gotowość swojego zespołu do meczu. 
Kapitan/opiekun drużyny ma obowiązek posiadania (do wglądu) zaświadczeń potwierdzających zgodę 
rodziców każdego zawodnika na udział w imprezie. 
Kapitan/opiekun ma obowiązek dostarczenia listy zawodników (maks. 14) do organizatora turnieju. 
Wszelkie spory i niejasności rozstrzyga i wyjaśnia organizator i jego przedstawiciel na 
zawodach – sędzia główny. 
 
10. Nagrody 
Dyplomy oraz medale sponsorowane przez organizatorów. 
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Protokół zgłoszenia zespołu: 
 

Zgłoszenie zespołu do udziału w szkolnych zawodach piłki nożnej w dniu 

1 czerwca 2013 

DZIEŃ SPORTU 

 

Klasa:…………………………………………………………………………………….......... 

Nazwa drużyny:…………………………………………………………………………………………….. 

Kolor strojów:……………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko kapitana drużyny:………………………………………………………………. 

Pełna lista zawodników: 

1…………………………………………………………(Kapitan) 

2. ……………………………………………………….(Z-ca kapitana) 

3. ………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………. 

11. ………………………………………………………. 

12. ………………………………………………………. 

13. ………………………………………………………. 

14. ………………………………………………………. 
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Przykładowe systemy rozgrywek ligowych: 
 

1. 3 zespoły:     4.     6 zespołów: 
 

1 - 2       1 - 2 
2 - 3        3 - 4  
3 - 1        5 - 6 
 

2. 4 zespoły:      1 - 3 
2 - 5 

1 - 2       6 - 4 
3 - 4 
       5 - 1 
2 - 4       6 - 3 
1 - 3       4 - 2 
 
4 - 1       4 - 1 
3 - 2       5 - 3 
       2 - 6 

3. 5 zespołów: 
6 - 1 

1 - 2       2 - 3 
3 - 4       4 - 5 
 
5 - 1 
2 - 3 
 
4 - 1 
5 - 2 
 
1 - 3 
5 - 4 
 
3 - 5 
4 - 2 


