ПРАВИЛА ФУДБАЛСКЕ ИГРЕ

„Успех није случајан. То је тежак рад, издржљивост, учење, студирање,
жртвовање, али пре свега љубав према ономе што радите или учите“
Пеле
ТЕРЕН ЗА ИГРУ:
-

Правоугаоног облика димензија 90/120м по дужини са 45/90м
по ширини

-

Полупречник круга на центру је 9,15м. Извођењем почетног
ударца са центра започиње утакмица.

-

Казнени ударац (пенал/једанестерац) се шутира са 11м
удаљености од средине гола

-

Казнени простор је 16,5м од гола
- Унутар казненог простора је мањи простор (голманов
простор) удаљен 5,5м од гола
У сваком углу игралишта је означен корнер простор луком
полупречника 1м и заставицом у углу

-

Линије на терену су 5 цм широке.

«Никада не дозволите да вас успех промени - нико
не поштује такве људе.» - Алекс Фергусон
ГОЛ:
-

Димензије гола су: унутрашња ширина
7,32м, а висина од тла до доње ивице
пречке је 2,44м

-

Дебљина стативе и пречке је 12 цм

„Када победиш, немој да лебдиш. Иди даље корак по корак. Тако ћеш
са самопоуздањем стићи далеко!“ Дијего Армандо Марадона
ЛОПТА:
-

Лопта за фудбал је округла и обима 68 до
70 цм

-

Не тежа од 450 и не лакша од 410 грама
на почетку утакмице

-

Све лопте које се користе на званичним
утакмицама организованим под
заштитом ФИФА или конфедерација
морају да носе једно од следећа три
обележја:

“Живот је као фудбал. Морате проблем напасти, страх
савладати и гол постићи када вам се укаже прилика“ Арсен
Венгер
ТИМ - ЕКИПА

-

Екипу чини 11 играча на терену, од који је 1
голман

-

-Сви играчи једне екипе ОСИМ ГОЛМАНА
носе исту опрему, дресове, шортсеве

-

-Један играч у екипи је капитен и он има
право да комуницира са судијама

„Плакао сам што нисам имао фудбалску обућу, а онда сам упознао
људе који су плакали јер немају више где да живе. Будите захвални на
ономе што имате“ Зинедин Зидан

ИГРА
-

Утакмица се састоји од два периода игре од по 45мин, са паузом
од 15мин

-

Сваки период игре се продужава за време које је изгубљено
током замена, изрицања различитих судијских мера итд

-

Лопта је ван игре уколико цела пређе неку од линија игралишта

-

Погодак је постигнут када цела лопта пређе гол линију

-

Победник је екипа која постигне више погодака, док резултат
може да буде и нерешен

„У фудбалу као и у животу имамо и пролазимо кроз тешке тренутке, да би
победили морамо наћи снаге, начина, решења да их савладамо, победимо,
пребродимо. То је пут до успеха“ Дејвид Бекам

ШКОЛСКИ ФУТСАЛ
-

У систему школских такмичења у Србији игра се футсала.

-

Екипе се састоје од пет играча на терену од којих је један голман. Број летећих измена је
неограничен.

-

У току полуврмена екипа има право на тајм аут од 1мин.

-

Лопта је ван игре ако целим обимом пређе неку од линија или удари у плафон или слично.

-

Пенал се шутира са 6м.

-

Димензије гола су 2х3м.

-

На школским такмишењима први ниво је школско такмичење, други општинско, а трећи
градско такмичење. Утакмице трају 2х10мин на општинском, а на градским 2х12 за
ученике 5. и 6. разреда, а 2х15мин за седми и осми разред.

Поздрављам вас
Марко Пајић

