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خیلی 
از آدم ها 

برای تفریح فوتبال 
بازی می کنند، اما 

بعضی ها در فوتبال خیلی 
بااستعدادند و فوتبال می شود 

شغل آن ها. این گروه بازیکن های 
حرفه ای فوتبال می شوند و برای بازی در 

محبوب ترین ورزش دنیا دستمزد هم می گیرند.

فوتبال چیست؟
فوتبال محبوب ترین ورزش جهان است. مردم همه ی  کشورهای جهان فوتبال را دوست 
دارند و تماشا می کنند، آدم های مختلفی در همه جای جهان فوتبال بازی می کنند. اما واقعًا 

فوتبال چیست؟
فوتبال ورزشی سریع و پرتحرک است که بین دو تیم یازده نفره بازی می شود. بازیکنان هر تیم 
در زمین می دوند، به توپ ضربه می زنند، تَکل می کنند و گل می زنند. چون فوتبال احتیاج به 
وسایل خاصی ندارد -تنها چیزهای الزم، زمین و یک توپ است- و با کمتر از یازده نفر هم 

می شود بازی اش کرد، شروع بازی  خیلی آسان است.

اکثر کشورها در شهرهای بزرگ و کوچکشان، صدها باشگاه 
فوتبال دارند که در رده های مختلف بازی می کنند. در هر رده، 
تیم ها با سیستم لیگ بازی می کنند، یعنی تیم ها در طی یک 
تیم  پایان معلوم بشود کدام  تا در  بازی می کنند  با هم  فصل 
بازیکنان حرفه ای  قهرمان می شود. همه ی لیگ ها مخصوص 

بازیکنان  مخصوص  معمواًل  باال  سطح  لیگ های  اما  نیستند، 
حرفه ای هستند. این لیگ ها بین ۱۰ تا 2۴ تیم دارند و یک فصل 
مسابقات آن ها ممکن است تا ۱۰ ماه هم طول بکشد. بازی های 
نفر  میلیون ها  انگلستان،  برتر  لیگ  مثل  باال،  سطح  لیگ های 

تماشاگر تلویزیونی دارند.

یم دانستی؟

در آمریکا از قرن نوزدهم به فوتبال ساِکر )soccer( گفته 
می شود که از کلمه ی انجمن فوتبال گرفته شده است. 

)SOC in Football AsSOCiation(
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همراه شو!
اگر دوست دارید بیشتر درباره ی مشاغل فوتبالی یا کارکردن در صنعت فوتبال بدانید، کارهای زیادی 

هست که می توانید انجام دهید.
برای شروع، تنها چیزی که نیاز دارید یک توپ است، بعد می توانید با دوستانتان فوتبال بازی کنید. اگر 

از فوتبال بازی کردن لذت می برید، می توانید در تیم فوتبال مدرسه یا باشگاه محله تان عضو شوید.
در هر سنی می شود فوتبال را شروع کرد. فدراسیون فوتبال انگلستان راهنمای آنالین مسابقات در 

رده های سنی زیر ۸، زیر ۱۰، زیر ۱2، زیر ۱۴، زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال دارد.

سایت های جالب فوتبال عبارت اند از:
www.thepfa.com  :انجمن فوتبال حرفه ای انگلستان

www.thefa.com  :انجمن فوتبال
راهنمای فوتبال جوانان فدراسیون فوتبال انگلستان: 

http://www.thefa.com/get-involved/player/youth
www.uefa.com  :یوفا  
www.f ifa.com  :فیفا

www.f ifpro.org  :)فیفا پرو )بازیکنان فوتبال جهان
 


