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Turnieje piłkarskie to świetna zabawa dla 
dzieci i dorosłych oraz niezliczone 
wspomnienia i przeżycia, które się tam 
tworzą. Aby odnieść jak największy sukces, 
należy dokładnie przemyśleć planowanie, 
podejmowanie decyzji i przedyskutowanie 
pewnych rzeczy przed wyjazdem. 

Jeśli chcesz odnieść sukces, najlepiej zacznij 
planować wcześnie. Nie wystarczy spotkać 
się na tydzień przed turniejem, potrzebny 
jest dłuższy czas planowania, aby rodzice 
mogli zaplanować, lub w razie potrzeby 
wziąć wolne od pracy, zarezerwować 
noclegi i zebrać fundusze. 

Wtedy możesz spotkać się ponownie na 
krótszym spotkaniu tuż przed samym 
turniejem, aby związać koniec z końcem. 

Każda kategoria Leiknir zwykle rejestruje 2-
4 drużyny w tych głównych turniejach 
zakwaterowania. Np. na przykład 7 liga 
jedzie na turniej Norðurál, a następnie 
prowadzi zespoły: Leiknir 1, Leiknir 2 i 
Leiknir 3 (liczba drużyn zależy oczywiście od 
udziału i liczby w każdej dywizji). 

 

Trener w porozumieniu z radą 
rodziców klubu wybiera na 
spotkaniu wolontariuszy 
(rodziców) na następujące 
stanowiska; 

 

Przewodnicy wycieczki: 

Rolą przewodnika wycieczki jest 
zarządzanie wycieczką z autokarem i 
przegląd tego, kto jedzie, czy każdy ma 
podwózkę zarówno na miejsce spotkania, 
jak iz powrotem. Jeśli grupa jest duża, nie 

ma nic złego w wyznaczeniu więcej niż 
jednego przewodnika. Przewodnik turnieju 
nadzoruje również program Leiknislið 
podczas turnieju, uczestniczy w spotkaniu 
przewodników wycieczki i przekazuje 
rodzicom prezentowane tam informacje. 
Spotkania przewodników odbywają się 
wieczorami na miejscu, więcej informacji 
na stronie turnieju. Często jedno spotkanie 
jest trochę bardziej urozmaicone niż inne, 
oferując poczęstunek lub żeglowanie (na 
wyspach), więc ma również swoje zalety 
bycie przewodnikiem wycieczek. 

 

Przed turniejem 
• Komunikacja z organizatorem 
turnieju dotycząca rejestracji i 
innych kwestii, które mogą pojawić 
się w porozumieniu z trenerem 
• Twórz grupy na Facebooku dla 
każdej drużyny, gdzie rodzice dzieci 
z tej drużyny mogą komunikować 
się zarówno przed turniejem, jak iw 
jego trakcie. Dzieje się tak, aby ta 
komunikacja nie odbywała się na 
stronie klubu. Grupy te można 
następnie usunąć po turnieju. 
• Zaakceptuj rejestrację 
zawodników reprezentujących klub 
i przekaż rejestrację trenerowi do 
zatwierdzenia. 
• Uzyskaj informacje o nazwiskach i 
numerach telefonów 
rodziców/opiekunów 
zarejestrowanych dzieci. 
• Uzyskaj informacje o alergiach i 
nawykach żywieniowych 
uczestników (ważne, abyś mógł 
dokładnie przejrzeć menu i 
poszukać informacji przed 
uczestnictwem w turnieju). 



 

 

• Przekaż rodzicom informacje o 
turnieju dotyczące ich roli (patrz 
punkty poniżej). 
• Przekaż rodzicom informacje z 
komitetu turniejowego m.in. Psy i 
inne zwierzęta są często zakazane 
na terenie turnieju. Oprócz tego, że 
przewodnicy informują, że rodzina i 
krewni nie powinni stać zbyt blisko 
boiska, powtarza się również, że 
rodzina i krewni są widzami i nie 
powinni ingerować w grę ani w jej 
przebieg. 
• Pomóż tym, którzy nie mogą być z 
rodzicami, znaleźć opiekuna z tego 
samego zespołu. 
• Przypomnij tym, którzy wybierają 
się na turniej, aby zarezerwowali 
nocleg na czas, najpóźniej w 
styczniu i zapisz czy dana osoba 
chce zatrzymać się w 
hotelu/pensjonacie, czy wynająć 
mieszkanie. PAMIĘTAJ, że istnieje 
również możliwość noclegu na polu 
namiotowym. 
  
• Dokonaj rezerwacji na polu 
namiotowym z dużym 
wyprzedzeniem (chociaż niewiele 
osób planuje zatrzymać się na polu 
namiotowym z wyprzedzeniem, 
dobrze jest zarezerwować miejsce 
na wypadek, gdyby coś się zmieniło, 
ponieważ pola namiotowe są dość 
zapełnione podczas turnieju). 
• Zarządzaj całą komunikacją z 
rodzicami i opiekunami osób 
uczestniczących w evencie. 
 
 

 

Turniej 
• Przynieś na turniej dodatkowe 
stroje drużynowe aby wszyscy grali 
w tych samych strojach. Przynieś 
piłkę do rozgrzewki i zabawy. 
• Stwórz organizację turnieju np, 
jako przykład takiego szablonu z 
turnieju N1 2021. Grupa jest 
podzielona na zespoły i ustawiane 
są przez całą dobę 3-4 zmiany, które 
wymagają wolontariuszy. 
Przejrzyj wspomnianą organizację i 
upewnij się, że wolontariusze 
pracują na wszystkich zmianach; na 
przykład, jedna osoba może być 
nominowana z każdego zespołu do 
udzielania informacji. 
• Umów się na spotkanie z 
przewodnikiem turnieju i 
poinformuj całą grupę o tym, co 
zostało postanowione. 

Komitet Pozyskiwania 
Funduszy: 

Komitet Pozyskiwania Funduszy nadzoruje 
dotacje i prezenty dla imprezy przed 
turniejami. Ważne jest, aby zachęcić 
wszystkich rodziców do odebrania telefonu 
lub wysłania e-maila w poszukiwaniu 
stypendiów. Lepiej biedny koń niż brak 
konia. 

Komisja zbierająca fundusze musi być w 
kontakcie z trenerem lub klubem / 
skarbnikiem lub dyrektorem zarządzającym 
w sprawie kosztorysu. 

Możesz także udać się na inne zbiórki 
pieniędzy na turnieje, takie jak sprzedaż 
papieru toaletowego lub innych 
potrzebnych rzeczy. 

Cel dotacji i darowizn jest głównie 
dwojakiego rodzaju; 



 

 

Zakup odzieży 
Oprócz strojów konkursowych fajnie może 
być, jeśli cała drużyna będzie w tych 
samych strojach na turnieju, aby pokazać 
drużynę. Może to m.in. być swetrami, 
kurtkami przeciwdeszczowymi, czapkami 
lub czymkolwiek innym, co przychodzi do 
głowy. Ważne jest, aby spojrzeć na 
użyteczność i czy jest to prawdopodobnie 
coś, co przyda się w piłce nożnej po 
turnieju. 

Ważne jest, aby zdecydować i zamówić 
odzież z dużym wyprzedzeniem. 

 

Lunch 
Często można otrzymać prezenty, granty i 
rabaty od producentów i hurtowników. 
Dobrze jest dobrze zaplanować m.in. suche 
prowianty, gdy takie dotacje i datki są 
uzyskiwane, ale trzeba przynieść kilka 
suchych prowiantów i dobrze jest mieć na 
miejscu różne wyżywienie dla zawodników. 

Komisja zbierająca fundusze ocenia, co jest 
potrzebne na suchy prowiant, śledzi 
wszystko, co zbiera, umieszcza to w 
mieszkaniu, jest ustawiana w sposób 
schludny i przystępny, tj. lodówki są 
umieszczane w lodówkach, do których 
zwykle ma dostęp drużyna konkursowa . 

Może zajść konieczność uzupełnienia 
zapasów w trakcie turnieju, więc dobrze by 
było, gdyby na taki zakup zdecydowała się 
komisja fundraisingowa w porozumieniu z 
przewodnikiem. Miejmy nadzieję, że na 
turnieje zostanie zebranych wystarczająco 
dużo pieniędzy, aby pokryć te koszty, ale 
jeśli nie, musimy dokładnie przyjrzeć się, 
kto powinien ponosić te koszty. 

Ponadto, jeśli zebrane zostaną 
wystarczające fundusze, będzie można dać 

zespołom możliwość wycieczki na lody, 
grilla w trakcie turnieju lub czegoś innego. 

Najlepiej, aby każdy zespół decydował, w 
jaki sposób obchodzi się z odżywianiem w 
ciągu dnia, tj. co zabrać ze sobą na mecze 
itp. Ważne jest, aby komisja zbierająca 
fundusze miała dobrą komunikację z 
menedżerem każdego zespołu w sprawie 
kandydatury w dowolnym momencie i 
czasie. Zespoły mogą również spotykać się i 
oferować inne przekąski, jeśli rodzice 
zespołu są gotowi pokryć te koszty. 

 

Kierownik zespołu: 

W każdym zespole musi być co najmniej 1 
kierownik zespołu, nie trzeba cały czas 
pracować jako kierownik zespołu, ale 
rodzice mogą podzielić role między siebie. 
W niektórych przypadkach dobrym 
pomysłem może być podzielenie dnia na 
zmiany, aby rozłożyć obciążenie. Zmiany 
mogą m.in. były trzy 4-godzinne zmiany, a 
następnie 1 nocna zmiana na turnieju. 

Menedżer zespołu zarządza zespołem 
przez cały dzień, upewnia się, że zespół 
przychodzi na czas na mecze, jedzenie, 
fotografię i znajduje coś do zrobienia 
między meczami itp. 

Dobrze jest również, jeśli kierownik zespołu 
nadzoruje inne odżywianie w ciągu dnia w 
porozumieniu z Komitetem ds. 
Fundraisingu (patrz poniżej). 

Zaleca się, aby każda grupa posiadaał 
pojemnik lub lodówkę, w której znajdują 
się np. napoje, ciastka, chleb i owoce. 
Dobrze jest też mieć w pojemniku plastry, 
koce i parasol, gdy pogoda jest deszczowa. 

 



 

 

Zmiany: 
Dobrym pomysłem jest podzielenie dnia na 
kilka części i upewnienie się, że kierownik 
zespołu lub reprezentant towarzyszy 
drużynie w punktach programowych, które 
przewiduje program turnieju (filmy, 
pływanie, fotografia, obiad/kolacja, kolacja 
itp.). dobrze, że na tej zmianie są dwie 
osoby i należy zwrócić szczególną uwagę na 
podróże do iz miejsca koncertu, kina lub 
innego, jeśli nie można korzystać z 
samochodów na takie podróże, należy 
zapewnić czas między zajęciami z 
programu, które pozwoli pójście na pieszo 
między miejscami. 

Dobrze jest podzielić to między rodziców, 
nie ma potrzeby, aby wielu opiekunów 
podążało za zespołem, chyba że wymagają 
tego okoliczności. 

Ważne jest, aby komunikacja między 
rodzicami i opiekunami w każdym zespole 
była dobra, ponieważ pożądane jest, aby 
opiekunowie każdego dnia poświęcali 
trochę czasu dla siebie. 

Kierownik zespołu każdorazowo dba o 
harmonogram zmian, kierownicy 
wycieczek następnie monitorują, czy 
zmiany są równo podzielone między 
rodziców. Zwróć uwagę, że harmonogram 
zmian jest punktem odniesienia i każda 
grupa rodziców musi omówić to ze sobą, 
jak chcą, aby był zorganizowany. Ale 
pożądane jest, aby każdy wziął udział w 
turnieju. 

Nocna zmiana: 
Najlepiej, aby w każdym zespole z całą 
grupą przebywały dwie osoby dorosłe. 
Raczej potrzebny jest jeden z każdego 
zespołu, a następnie więcej w razie 
potrzeby. Kto przejmie te zmiany, najlepiej 
zdecydować przed wyjazdem, aby było 
jasne, kto będzie na nocnej zmianie. Jeżeli 
turniej jest udany i jest dobrze obsadzany 
przez rodziców, osoba pełniąca dyżur 
nocny nie powinna mieć obowiązku 
obsadzania innych stanowisk w ciągu dnia, 
chyba że sama je wybierze.Uwaga: jeśli 
dziecko potrzebuje leków, należy o tym 
powiadomić osoby dyżurujące w nocy. 

 

Wycieczki pływackie: 
Pływając w turniejach z najmłodszymi 
zespołami, nie wystarczy jedna osoba 
dorosła (lider zespołu) na czele grupy, ale 
musi być obecna większa liczba rodziców. 
Pływanie jest często bardzo zatłoczone na 
zawodach, dlatego konieczne jest, aby 
kilkoro rodziców miało oko na grupę. 

Ważne jest również, aby lider zespołu, 
który jest płci przeciwnej, powtarzał 
kolegom z zespołu, aby utrzymać grupę w 
szatni i zebrać wszystkich razem. Ułatwia to 
kierownikowi zespołu zarządzanie 
zespołem. To samo dotyczy ponownego 
wyjścia z basenu. 

 

Osoba odpowiedzialna: 
rodzice, opiekunowie 

Wszyscy uczestnicy muszą mieć opiekuna 
na turnieju. Jeśli rodzic nie jest w stanie 
towarzyszyć dziecku podczas turnieju, inna 
osoba musi zająć się dzieckiem. Jeśli 
opiekunem jest ktoś inny niż rodzic dziecka 
i ma sam dziecko na turnieju, ważne jest, 
aby ta osoba miała dziecko w tej samej 



 

 

drużynie, ponieważ drużyny mogą mieć 
bardzo różną organizację i dlatego 
opiekunowi może być trudno biegać 
między zespołami w ciągu dnia, aby 
wypełnić swoje obowiązki. 

Opiekun nie powinien jednak móc 
odpowiadać za więcej niż dwoje dzieci 
jednocześnie. UWAGA: trener nie może 
odpowiadać za dziecko podczas turnieju. 

Rolą opiekunów jest m.in. sprowadzanie 
konkurentów między miejscami, czyli z 
domu do miejsca docelowego turnieju i z 
powrotem. 

 

Opiekunowie, którzy mają dzieci z 
niepełnosprawnością lub problemami 
zdrowotnymi, muszą upewnić się, że 
zawsze jest ktoś z ich dzieckiem, kto wie, 
jak zareagować, jeśli coś się stanie. 

Jeśli któryś z rodziców jest zajęty i nie może 
przyjść na spotkanie, może skontaktować 
się z przewodnikiem wycieczki, aby uzyskać 
pomoc w znalezieniu odpowiedzialnej 
osoby.Przewodnik następnie ogłasza dla 
rodziców, którzy mogą zabrać dziecko i 
nawiązać komunikację między rodzicami. 

Kierwnicy wyciecki muszą upewnić się, że 
doświadczenie całego zespołu jest dobre, 
pozytywne i zachęcające. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na tych, którzy nie 
mają przy sobie rodziców ani opiekunów i 
aby dobrze się bawili, aby byli chwaleni i 
zachęcani oraz aby nie czuli się pominięci. 

Ważna jest dobra komunikacja w ramach 
każdego zespołu i całej grupy, czyli 
praktyków i poręczycieli. 

 

 

 

Trener 

Przykładem są role trenerów wokół 
turniejów; 

Wybierz przewodnika turnieju spośród 
rodziców, aby zarządzać organizacją. 

Potwierdź uczestników turnieju po 
zarejestrowaniu się do eventu. 

Wybierz silną stronę dla każdej drużyny. 

Podziel graczy na zespoły i jak najszybciej 
poinformuj przewodnika o strukturze 
zespołu - upraszcza to wszystko, co dotyczy 
organizacji i odpowiedzialności dzieci w 
różnych zespołach. 

Trening i nadzór nad drużynami podczas 
meczów oraz zwracanie drużyny do 
kierownika drużyny po meczu. 

Trener nie jest w stanie opiekować się 
dziećmi podczas zawodów. Rodzice nie 
mogą więc prosić trenera o opiekę nad 
dzieckiem. Na przykład trener nie 
przebywa w tym samym miejscu co 
zawodnicy, z wyjątkiem wyjątkowych 
przypadków. 

 

 

 



 

 

 

 

Bagaż: 
 

Poniżej znajduje się lista kontrolna, którą 
warto mieć jako przewodnik podczas 
pakowania. 

Materac. 

Materace lub dmuchane łóżka powinny być 
łóżkami pojedynczymi. W przypadku 
zastosowania dmuchanego łóżka 
konieczne jest podłożenie 
koca/prześcieradła na materac lub 
przykrycie go kołdrą w celu zmniejszenia 
hałasu w pomieszczeniach). 

Śpiwór lub koc. 

Prześcieradło. 

Szczoteczka i pasta do zębów oraz inne 
kosmetyki. 

Uniform drużynowy. 

Strój drużynowy, spodenki, legginsy, 
skarpety piłkarskie (uwaga: niektóre pary 
skarpet) i buty piłkarskie. 

Inne ubrania. 

Ubrania podróżne, ubrania do noszenia 
między meczami, na wieczór, 

a potem ubrania do spania. 

Stroje kąpielowe i ręczniki. 

Ciepłe ubrania i odzież wierzchnia. 

• Zabawa 

• Karty, gry planszowe m.in. Yatzy 

• Należy pamiętać, że wszystkie ubrania i 
torby muszą być dobrze oznaczone i dobrze 
jest oznaczyć torby zarówno imieniem, jak 
i nazwą zespołu. 

 

 

Ogólne rzeczy, o których należy 
pamiętać: 

 

Cukierki/słodycze i kieszonkowe. 

najlepiej przechowywać w domu lub z 
rodzicem w czasie turnieju (tu oczywiście 
rodzice decydują na spotkaniu przed 
turniejem, co jest najbardziej potrzebne dla 
każdego wieku i każdego turnieju). 

Prosimy o poinformowanie przewodnika i 
trenera o specjalnych potrzebach dziecka: 
takich jak alergie, leki itp., lub jeśli rodzic 
nie może uczestniczyć w wydarzeniu. 

Dobrze jest zachęcić do gry cały zespół, a 
nie tylko swoje dziecko. 

Naprzód Leiknir! Dobra walka Leiknir! 

• Nie jest pożądane wzywanie sędziego na 
turnieju, ale umożliwienie mu sędziowania 
w spokoju. Wszyscy popełniają błędy i 
należy wziąć pod uwagę, że większość 
sędziów robi wszystko, co w ich mocy i 
zazwyczaj sami są to młodzi ludzie. 

Każdy przykłada rękę do pługa w zadaniach, 
które są potrzebne, aby wszystko poszło 
tak gładko, jak to możliwe. 



 

 

Zachęcamy zespół do trzymania grupy 
razem, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest 
to część doświadczenia i sprawia, że jest 
ono większe i bardziej zapadające w 
pamięć. Jeśli ktoś zamierza zostać z 
rodzicami, warto poinformować o tym 
przewodnika. 

• Przed wyjazdem warto skorzystać z 
telefonu. W najmłodszej kategorii dobrym 
pomysłem było upuszczenie telefonu lub 
przynajmniej ograniczenie jego używania, 

rodzice omawiają to i uzgadniają układ 
przed pójściem na turniej. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Naprzdód Leiknir! 
 

 

 


