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знаеш ли, че...
По време на война 

маите отрязвали 
главите на играчите 
от победения отбор 

и се забавлявали, 
като ги използвали 

вместо топки.

Произход на футбола
 Неизвестен произход
Футболът не е измислен от един човек. По-скоро е плод на  
еволюцията и може би е смесица от няколко различни  
игри, които през вековете са се практикували  
на различни места в света.

 В Далечния изток
През ІІІ в.пр.Хр. един наръчник  
по военно изкуство на китайската  
династия Хан описва играта цуджу,  
в която играчите запращали с крак  
топката към мрежа, като избягвали атаките  
на противниците.

 Церемониална игра
В Япония се играела кемари, при която играчите  
си подавали топката, но тя не трябвало да докосва  
земята. Било живописно събитие и дори се обличали  
с красиви копринени униформи за случая.

 Маите също играели
Пок-та-пок била ритуална игра, за която  
са намерени игрища в различни зони  
на Америка. Целта на играта била да се вкара  
топката в малък каменен пръстен, провесен  
над земята. Отбелязвали се точки,  
ако топката докоснела пръстена,  
и мачът можел да бъде спечелен  
автоматично, ако топката  
влезела в пръстена.

 В Древен Рим
Харспастум се играела  
на правоъгълно поле,  
разделено на две. Целта  
на играта била да се  
отведе топката  
в противниковото  
поле и играчите  
от всеки отбор  
можели да си  
подават топката  
един на друг.



 Груби игри
В английската версия „карнавален футбол“ нямало  
почти никакви правила и в него участвали  
съседни села. Едно от малкото правила било,  
че не може да се убива противников играч...  
Представи си колко свирепи  
са били сблъсъците!
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 Калчо фиорентино
Тази версия се появила в Италия и се играела  
на игрище с размери, подобни на сегашните. Топката  
трябвало да се вкара в дупка  
в противниковото поле с която и да  
е част от тялото. Играта не била  
толкова груба като английския  
футбол и имало до осем 
съдии!
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6  Британска игра
Футболът, който днес се играе в целия свят, се е развил във Велико-  
британия. През Средновековието се появяват първите правила,  
а векове по-късно, през ХІХ в., се създава т.нар. Футболна  
асоциация, която приема правила, подобни на днешните.
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Правила
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  Футболна асоциация
През 1863 г. най-известните футболни клубове  
се събрали, уеднаквили правилниците и създали  
Футболната асоциация – орган, който и днес управлява  
футбола в Англия. Само един клуб отказал: този, който  
по-късно щял да създаде друг важен спорт – ръгби.
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 Сул
Тази игра се практикувала във Франция и  
събирала цели села. Целта била топката да се  

отведе до предварително уговорено място.  
По време на играта имало бурни схватки  
между съперниците. Веднъж участвали  
шестнайсет отбора в един и същи „мач“!

раждането на царя на спортовете



13  Капитанът
На терена всеки отбор има капитан и той  
е представителят на тима пред съдията.  
Извън игрището капитанът е лидерът на  
отбора и посредникът между играчите  
и самия клуб. Да си капитан означава  
да даваш пример и да се грижиш  
за атмосферата в съблекалнята.

  Хищници в игралното поле
Нападателите са често звездите на отбора. Във футбола се печели само  
като се отбелязват голове и това е тяхната задача. Има поривисти и бързи,  
също високи и силни, но всички те гледат към вратата  
на противника и няма да се поколебаят да изпратят топката  
към нея при най-малката  
възможност.
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12  Мозък на резервната скамейка
Треньорът и помощниците му  
са основни фигури в този спорт,  
защото са стратезите, които  
ръководят отбора. Трябва  
да познават отлично играчите  
си и да се опитат да съставят  
система на игра, която да подсили  
качествата им и да компенсира  
недостатъците им.

11   Майстори на топката
Всеки отбор се състои от единайсет играчи на терена и от пет  
до дванайсет резервни играчи. Професионалните футболисти  
имат отлична подготовка, резултат от много тренировки, и висок  
състезателен дух.
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Главни действащи лица


