
 فوتبال

[4]ترين ورزش در بيشتر كشورهاي جهان است و محبوب ورزش تيمي يك (Football :انگليسي به) فوتبال
 كه توسط دو تيم يازده نفره متشكل از 

 مدافع ،هافبك ،مهاجم يازده بازيكن هر تيم شامل چند. گيرد انجام مي زدن گل هدف با چمن طبيعي يا مصنوعي بر روي توپ فوتبال با يك بازيكنان فوتبال

 250امروزه بيش از . شود ناميده مي سيستم فوتبال كنند كه شوند و مانند يك سيستم عمل مي در زمين چيده مي سرمربي شوند كه توسط مي بان دروازه و يك

 .كشور وجود دارند 200ميليون فوتباليست در بيش از 

در  1866فوتبال مدرن امروزي نيز در سال . يابد نيز رواج مي روم و يونان گردد كه به تدريج در بازمي چين پيش از ميالد و به ◌ٔ قدمت فوتبال به چندين سده

و ايجاد  1904در سال  فيفا گيري سازمان با شكل. جهان را زير پوشش خود قرارداد ◌ٔ پراكندگي آن همه ◌ٔ گرفت و به تدريج گستره شكل انگلستان مدارس

 .تر شد ، اين ورزش بسيار گستردهجام جهاني فوتبال رقابت

رفت و  هاي حذفي و گيرد و در بازي اي انجام مي دقيقه 45تا  20فوتبال در دونيمه . متر است 90تا  45ر و عرض آن مت 120تا  90طول زمين فوتبال 
ها  توان بر خالف آن شوند و نمي ناميده مي قوانين فوتبال فوتبال ضوابطي دارد كه. گردد هاي اضافه و پنالتي نيز به آن افزوده مي گاهي اوقات، وقت برگشتي

 ،اف اي سي ،يس اف اي ،يوفا اي هاي قاره باشد و كنفدراسيون نيز مي فوتبال ساحلي و فوتسال هاي سازمان فيفا عالوه بر فوتبال، نهاد رسمي ورزش. كرد عمل

 .هستند فيفا هاي از زيرشاخه سي اُاف و كونمبول ،كونكاكاف

عالوه بر اين، مسابقات . دهد كشورهاي جهان روي مي بار در يكي از ترين رويدادهاي ورزشي جهان است كه هر چهارسال يك از بزرگ ي فوتبالجام جهان

. نيز رايج است ليگ قهرمانان اروپا و هاي اروپا جام ملت ،هاي جهان جام باشگاه ،ها جام كنفدراسيون ،هاي المپيك تابستاني بازي المللي ديگري مانند بين

نيز از  فوتبال بانوان .شوند اند كه نوعي مسابقات داخلي محسوب مي وجود آمده در كشورهاي مختلف به ليگ برتر انگلستان و ال ليگا هاي متعددي ازجمله ليگ

دهد و فوتبال، از زورافزايي پاك  خوبي انجام مي را به زورافزايي محافظت بازيكنان از ◌ٔ وظيفه كند كه ادعا مي فيفا .افتاد به راه نوزدهم ميالدي ◌ٔ سده اواخر

شد و منجر به  ، اين منشور بازنگري2006اما در سال . تصويب رساند هاي جوانمردانه به زيبراي اجراي با منشور اخالقي ، فيفا يك2004در سال . است

.شد نهاد قضايي سوم فيفا تشكيل
[5]

 

 شناسي و نام واژه

 و در يونان و «كمري» ، در ژاپن«تسو چو» ها در چين اين بازي. تلف داشتهاي مخ هاي شبيه به فوتبال در كشورهايي كه آغازگر فوتبال بودند، نام ورزش

.شدند ناميده مي «هارپاستوم» امپراتوري روم
[6]

 

ميالدي و از هنگامي كه  1800به اواخر سال  فوتبال ◌ٔ واژه ◌ٔ ريشه. كردند ابداع بريتانيا بار مردم را براي نخستين (Football :انگليسي به) فوتبال اصطالح

تنظيم شد و نام  اتحاديه فوتبال انگلستان در 1863مقررات اين رشته ورزشي نخستين بار در سال . گردد شد، بازمي اندازي راه انگلستان اين ورزش در مدارس

» اتحاديه فوتبال«. انتخاب شد (راگبي فوتبال به ويژه(هم براي تمايز اين بازي از انواع ديگر فوتبال  (association football) «اتحاديه فوتبال«

واژه ساكر . اند از اين نام در عنوان خود استفاده كرده يوفا و فيفا كننده ورزش فوتبال مثل هاي اصلي اداره همچنان نام رسمي اين رشته ورزشي است و سازمان

.در انگلستان ابداع شد 1880است كه در دهه  er همراه با پسوند انگليسي association نيز مخففي از كلمه (Soccer :انگليسي به(
[7]

 امروزه در 

پس از مدتي، . شد شناخته مي ساكر هاي سني بزرگساالن، تا مدتي با نام در بريتانيا اين ورزش در رده. نامند مي ساكر اين رشته را بيشتر اياالت متحده آمريكا

.م يافتتغيير نا فوتبال تسلط پيدا كرد و در پايان به ساكر شد و اين اصطالح به تدريج بر واژه ناميده فوتبال بار سال براي نخستين 18سني  ◌ٔ در رده
[8]

 

يا فوسبال Fußball با اندكي تنوع آن را ها آلماني .شود ناميده مي فوتبال الحبا اصط آمريكاي التين و اسپانيا ،فرانسه اين ورزش در مناطقي از جمله

.نامند مي
[9]

 

 تعاريف

.گويند فوتبال مي ◌ٔ گيرد، مسابقه به بازي كه در آن بازي فوتبال انجام مي :فوتبال ◌ٔ مسابقه
[10]

 

بايست پوشيده از چمن طبيعي يا مصنوعي  گويند كه در شرايط استاندارد مي مي زمين فوتبال گيرد، به زميني كه بازي فوتبال در آن انجام مي :زمين فوتبال

.است محوطه جريمه و شامل مناطقي از جمله باشد
[11]

ها نيز زمين فوتبال به  گيرد و آن ها نيز انجام مي ها و خيابان هاي خاكي كوچه فوتبال بر روي زمين 

.روند شمار مي
[12]

 

.هدف هستند شود كه در يك مسابقه با هم متحد و هم اي از بازيكنان فوتبال گفته مي به مجموعه :تبالتيم فو
[13]

 

.جهت كاميابي در مسابقات را بر عهده دارد) از نظر جسمي و روحي(تيم  فردي كه فوتبال نقش تربيت و سازماندهي بازيكنان :مربي فوتبال
[14]

در فوتبال  

.شود ناميده مي سرمربي سرگروه مربيان تيم،. شود ها تقسيم مي شده بين آن امروزي هر تيم چندين مربي دارد كه وظايف به صورت تفكيك
[15]

 

تهاجمي  آرايش هر تيمي متناسب با رويكرد دفاعي يا. بازيكنان يك تيم در زمين است دهنده طرز چيدمان سيستم يا آرايش تيمي، نشان :سيستم فوتبال

.آن تيم، توانايي بازيكنان و عوامل ديگر است
[16]

 

بازيكنان متمايز  زمين بازي را بر عهده دارد و با بستن بازوبند به بازوي چپش، از ديگر كاپيتان يكي از بازيكنان است كه وظيفه رهبري تيم در :كاپيتان

.شود مي
[17]

 



.بان هر تيم وظيفه جلوگيري از ورود توپ به دروازه خودي را بر عهده دارد و لباس وي از ساير بازيكنان تيم متمايز است دروازه :بان دروازه
[18]

وي تنها  

.با دست لمس نمايد) در محدوده مشخص(بازيكن تيم است كه اجازه دارد توپ را 
[19]

 

اصلي وي  ◌ٔ گيرد و وظيفه بان خودي و مهاجم حريف قرار مي دروازه گيري او در زمين خودي است و ميان شود كه محل جاي به بازيكني گفته مي :مدافع

.شوند بندي مي دسته) ليبرو(سوييپر، مدافع جلو و مدافع آزاد  مدافعان خود به انواع مدافع مركزي، مدافع كناري،. استحمله تيم حريف  مقابله با
[20]

 

هايي از جمله هافبك هجومي، هافبك دفاعي، هافبك مياني و  مجموعه كند و به زير زمين بازي مي ◌ٔ شود كه معموالً در ميانه به بازيكني گفته مي :هافبك

.خوردن است به مدافعان براي جلوگيري از گل زني و كمك مهاجمان براي گل وظايف اصلي هافبك، رساندن توپ به. شود تقسيم مي هافبك كناري
[21][22]

 

. وظيفه اصلي مهاجم گلزني است. ريف استح ◌ٔ تيم به دروازه ترين بازيكن هر كند و نزديك شود كه در خط جلو بازي مي به بازيكني گفته مي :مهاجم

.هاي مختلفي مانند مهاجم نوك، مهاجم كنار و مهاجم كاذب دارد مجموعه مهاجم زير
[20]

 

توانند جايگزين بازيكنان اصلي  بازيكن ذخيره مي 3نشيند و در مسابقات استاندارد، حداكثر  بازيكن فوتبالي است كه بر روي نيمكت مي :بازيكن ذخيره

.شوند
[23]

 

.است كرده تريك هت گويند او زني كند؛ مي در يك مسابقه سه بار گلاگر يك بازيكن  :تريك هت
[24]

 

 دروازه بسته (بان آن تيم يا دروازه(گويند آن تيم  اش نشود؛ مي هنگامي كه يك تيم در يك مسابقه هيچ توپي وارد دروازه :(كلين شيت(دروازه بسته 

.است انجام داده) كلين شيت)
[25]

 

را  كنند جلوي شوت بازيكنان حريف به دروازه خودي ايستند و تالش مي گر ميدي يك يك رديف از بازيكنان فوتبال است كه شانه به شانه :ديواره دفاعي

.شده فاصله داشته باشد از توپ كاشته يارد 10بايست حداقل  اين رديف انساني مي. بگيرند ضربه ايستگاهي مستقيم در زمان نواخت
[26]

 

تشخيص دهد كه در جريان ماندن بازي به نفع  است، اگر خيص دادهدهد در مواردي كه خطايي را روي بازيكني تش اجازه مي داور قانوني است كه به :آوانتاژ

.نكند و بازي را ادامه دهد بازيكن هدف خطا است، اعالم خطا
[27]

 

 بازي

گيرد و دور  اي است كه بازي با آن انجام مي وسيله توپ فوتبال .گيرد ها انجام مي شوند و بازي براساس آن ناميده مي قوانين فوتبال فوتبال قواعدي دارد كه

تشكيل شده، به رقابت با  (بان دروازه و يك مدافع ،هافبك ،مهاجم شامل(، دو تيم كه هر كدام از يازده بازيكن زمين فوتبال در. متر است سانتي 71آن 

بيشتري به ثمر  هر تيمي كه در پايان بازي گل. حريف يا اصطالحاً گل زدن است ◌ٔ به دروازه پردازند و آرمان هر تيم وارد كردن توپ ديگر مي يك

 هرتيم يك. اند كرده تساوي يا مساوي هر دو تيم به تعداد مساوي گل به ثمر برسانند، با هم اگر. بازي است و تيم مقابل بازنده است ◌ٔ باشد، برنده رسانده

.كند دارد كه تيم را رهبري مي كاپيتان
[17]

 

بازيكنان . نوع آغاز مجدد بازي است يكبان،  زدن و زدن بازو به توپ را ندارد و پرتاب توپ توسط دروازه حق دست بان دروازه هيچ بازيكني در زمين به جز

.كنند جا كردن توپ استفاده مي جابه نيز براي) ويژه سر به(هاي بدن  كنند و گاهي اوقات از ديگر بخش جا مي جابه معموالً با پاي خود توپ را در زمين
[20]

 

.كنند توانند استفاده ها و بازوهاي خود نمي بازيكنان تنها از دست
[28]

توان توپ  كنند، اما نمي جا مي مين جابهبازيكنان توپ را در هر جهت و در سراسر ز ◌ٔ همه 

.كرد دريافت آفسايد را در موقعيت
[17]

 

رو  بان روبه دروازه العمل زدن كه معموالً با عكس تيمي، شوت دادن توپ به هم ، پاس)دريبل كردن) دريبلينگ هاي كنترل توپ از جمله بازيكنان با روش

و برخورد  زدن تكل ها، هاي رقيب، اعمالي چون بريدن پاس تباليستبراي جلوگيري از پيشروي فو بازيكنان. كنند زني ايجاد مي شود، براي خود فرصت گل مي

داور خطاي  برود و يا كلي يك بازي روان است و تنها هنگامي كه توپ از زمين بازي بيرون طور فوتبال به. دهند فيزيكي با بازيكنان تيم مقابل را انجام مي

.گردد آغاز مي پس از توقف، بازي مجدداً. شود باشد، متوقف مي بازيكني را گرفته
[29]

 

ثمر  گل به 3٫40به طور متوسط در هر بازي  ليگ برتر انگلستان 1963–64براي نمونه، در فصل . درس ثمر مي اي، معموالً تعداد زيادي گل به در سطح حرفه

.رسيد
[30]

[31]بازيكن ديگر متفاوت است 10بان با  براي دروازه قوانين بازي 
از ديدگاه . است هاي تخصصي در زمين ايجاد شده و تاكنون، تعداد زيادي نقش 

كنند  ديگر عوض مي هاي خود را در زمين با يك گاهي اوقات بازيكنان پست .مدافعان ،اه هافبك ،مهاجمان :شوند ته ميبازيكن شامل سه دس 10تر، اين  كلي

در  بازيكن ممكن است 10اين . كند ا هافبك چپ و راست عوضتواند جاي خود را ب مي براي نمونه، مدافع مركزي. بان قابليت انجام اين كار را ندارد دروازه كه

تر در  كم ها، مدافعان دارد؛ مهاجمان بيشتر سبك بازي هجومي دارند و برخالف آن فرق ديگر ها با يك سبك بازي پست. باني قرارگيرند جز دروازه هر پستي به

 جا كند و كمتر در زمين جابه الً هر بازيكن در پست تخصصي خود بازي ميمعمو .بخشيدن به بازي هستند اجراي يك بازي هجومي و سرعت ◌ٔ انديشه

.دهد شود و پست خود را در زمين تغيير مي مي
[32]

.دهد شكل مي سرمربي هاي تيم را معموالً است و اين سيستم و تاكتيك سيستم هرتيم داراي يك 
[33]

 

 پيشينه

 پيشينه فوتبال :وابسته) هاي(نوشتار

 .دهد با ديگر اشرافيان نشان مي (蹴鞠 :چيني به) كوجو را در حال انجام بازي امپراتور سونگ كه) ميالدي( 1300نقاشي مربوط به سال 

.كهن آغازگرديد ◌ٔ ظهوركرد و در اين قاره آسيا فوتبال از
[34]

 دوم و سوم پيش از ميالد در ◌ٔ دهد كه قدمت بازي فوتبال به سده شواهد تاريخي نشان مي 

متر  سانتي 30–40ها حدود  دور اين توپ. زدند به توپي چرمي پرشده از پر و مو لگد مي بودند كه دودمان هان دار اين ورزش پرچم. گردد بازمي چين



.است بوده
[35]

.داد ان در دوران زمامداري خود، اين بازي را در سراسر چين گسترشداشت و امپراتوري ه نام «تسو چو» اين بازي چيني 
[6]

نوع ديگري از اين  

اي  آن زمان، بازيكنان در دايره در. نگرفت رقابتي ميان ژاپن و دودمان هان صورت ◌ٔ آغازگرديد؛ اما هيچ مسابقه ژاپن سال بعد در 500–600ورزش حدود 

.دادند ديگر عبور مي يك ايستادند و توپ را از نسبتاً كوچك مي
[35]

.نام ژاپني اين بازي بود و در مقايسه با فوتبال امروزي بسيار متفاوت بود «كمري» 
[6]

 

طوري كه دو  يافت؛ به اي هاي يونانيان و روميان تغييرات عمده فوتبال در بازي. پيداكرد نيز رواج روم در هارپاستوم و به شكل ورزش يونان سپس فوتبال در

.كردند است، بازي مي داشته شكل كه خط مياني ميدان نيز تيم در يك ميدان مستطيل
[35][36]

كردند، اغلب مردم خشني بودند،  مردمي كه هارپاستوم بازي مي 

كردن روند تيم  تيم ديگر نيز قصد متوقف. چنين عملي انجام دهد زدند تا آن را از خط دروازه عبور دهند يا به كس ديگري پاس بدهند كه وي مي به توپ لگد

اي نداشتند  شد؛ بازيكنان شماره ميدان بازي درنظر گرفته نمي هيچ طول و عرض خاصي براي! داد هر طريق ممكن انجام ميگيري توپ را به  بازپس حريف و

.شد احساس مي و كمبود قوانين
[37]

 

 (ميالدي( 1872در سال  اسكاتلند و انگلستان المللي فوتبال بين ◌ٔ اولين مسابقه

 و هنري دوم دشاهانشد؛ اما پا اين بازي در انگلستان بسيار محبوب. است از انگلستان سرچشمه گرفته دوازدهم ميالدي ◌ٔ سده فوتبال در ◌ٔ ترين نسخه مدرن

اندازي تير و شمشيربازي هاي سنتي انگلستان مانند ها معتقد بودند كه محبوبيت فوتبال به محبوبيت ورزش آن. كردند فوتبال را ممنوع هنري چهارم انگلستان

.زند لطمه مي با كمان
[37]

 

وجودآمد  به اتحاديه فوتبال انگلستان گرفت و شكل انگلستان گردد؛ زماني كه اين ورزش در سال پيش بازمي 100معاصر اين بازي جهاني به بيش از  ◌ٔ پيشينه

.شد و فوتبال به ورزشي رسمي تبديل
[35]

شش مدرسه . انگلستان آغازگرديد عمومي ◌ٔ ميالدي در هفت مدرسه 1800فوتبال به سبك امروزي، در اوايل سال  

 .داد اي متفاوت از فوتبال را ارائه شده بود، نسخه تأسيس 1567كه در سال  راگبي انگلستان ◌ٔ مدرسه كردند؛ اما مي تقريباً همان فوتبال به سبك قديمي را اجرا

.گذاري كردند بنيان مدارس ديگر نيز قوانيني را ساخته و در پايان، بازي فوتبال مدرن را
[37]

در نخستين . ها نيز استاندارد شد در اين سال اندازه و وزن توپ 

.ديگر پرداختند به رقابت با يك 1866در سال  شفيلد و لندن اي فوتبال، دو تيم دقيقه 90بازي 
[36]

 

، به عنوان يك كشور آرژانتين فوتبال در 1867بار در سال  براي نخستين. نيز گذراند اروپا پس از آن انگلستان شروع به گسترش فوتبال كرد و آن را از مرز

.يافت غيراروپايي راه
[38]

 برزيل و اروگوئه ،آرژانتين ،آلمان ،اتريش ،ايتاليا نقاط مختلف جهان مانند سرعت فوتبال را به بريتانيايي به سربازان و بازرگانان ،ملوانان 

.بردند
[39]

جنگ جهاني  در طول. ، بانوان هم به انجام فوتبال پرداختندسده نوزدهم كردند؛ اما در اواخر هاي قديم تنها مردان فوتبال بازي مي اگرچه در زمان 

.كردند كه مردان در مشاغل خود بودند، بانوان فوتبال بازي مي اول
[38]

دليل خشونت، غيرقانوني  فوتبال را به ادوارد سوم انگلستان ، پادشاه1875در حدود سال  

.كند، به زندان خواهدافتاد كرد كه اگر كسي فوتبال بازي دانست و اعالم
[34]

 

[40]مردان •
  

o گروه سني بزرگساالن 

o  سال 20گروه سني زير 

o  سال 17گروه سني زير 

  بانوان •

o گروه سني بزرگساالن 

o  سال 20گروه سني زير 

o  سال 17گروه سني زير 

 تيم ملي فوتبال فرانسه ر بازي در اين جام مياندر ابتدا قراربود كه چها. يافت راه فرانسه ،پاريس 1900هاي المپيك تابستاني  بازي بار به فوتبال براي نخستين

ها كامالً بدون برنامه بود و سرانجام، تيم ملي فوتبال انگلستان  بازي. اما آلمان و سوئيس به پاريس نيامدند. گيرد صورت انگلستان و آلمان ،بلژيك ،سوئيس با

.قهرمان جام شد
[41]

 

.شد گذاري در پاريس، فرانسه بنيان 1904 مه 21 در تاريخ) فيفا) المللي فوتبال فدراسيون بين
[39]

 هاي المپيك تابستاني بازي هاي ورزش فوتبال در كاميابي 

داد و اين  ، رئيس وقت فيفا ارائهژول ريمه را جام جهاني فوتبال برگزاري مسابقات ◌ٔ ايده. سبب شد كه مقامات فيفا به فكر تشكيل مسابقات جهاني بيافتند

هاي  بازي از همان آغاز، اروگوئه كه قهرمان مسابقات فوتبال. دكر با برگزاري مسابقات جام جهاني موافقت آمستردام در 1928مه  28اي در  سازمان در كنگره

.گرفت و قهرمان اين جام نيز شد را برعهده 1930جام جهاني فوتبال  بود، پيشتاز جام جهاني شد و ميزباني شده 1928 و 1924المپيك تابستاني 
[42]

 

بود،  فوالد ، عمده مركز توليدانقالب صنعتي در شهر شفيلد كه در 1857ساله دارد و در سال  152نخستين باشگاه فوتبال است و قدمتي  باشگاه فوتبال شفيلد

.گذاري شد بنيان
[43]

باشگاه فوتبال رئال  .گردد بازمي 1955 هاي باشگاهي فوتبال است كه قدمت آن به سال يكي از معتبرترين جام ليگ قهرمانان اروپا 

.سابقات به قهرماني رسيدنخست اين م ◌ٔ در پنج دوره مادريد
[44]

 2000المللي فيفا است كه در سال  يكي از معتبرترين مسابقات بين هاي جهان جام باشگاه 

.است از برزيل به مقام قهرماني رسيده باشگاه فوتبال كورينتيانس آن، ◌ٔ گذاري شد و در نخستين دوره بنيان
[45]

كشور داراي تيم ملي فوتبال  207امروزه  

.هستند
[46]

 

 قوانين

 بازيكنان، تجهيزات و مقامات



روي بازيكن حريف انجام دهد يا مرتباً قوانين بازي را 

نفر  7تر از  اگر تعداد بازيكنان يك تيم درون زمين كم

توانند جايگزين سه بازيكن درون  رسمي، حداكثر سه بازيكن مي

اگر بازيكني . شوند بان دروازه توانند جايگزين در طول بازي مي

د جايگزين توان نمي شود؛ بنابراين تا هنگامي كه بازي در جريان است، بازيكني

بدون  پيراهن يك: ها اجباري است، عبارتند از بازيكنان كه داشتن آن

 يك شورت ورزشي كه اگر از. باشد رنگ پيراهن بدون آستين

بازيكن عالوه بر . كه ظاهراً ساق بلندي هم دارد و كفش

.است شده ها ساخته و يا مواد مشابه آن پالستيك
[48]

 

هايي بپوشند كه  بانان نيز بايد لباس عالوه بر اين، دروازه

و شخصي را روي تجهيزات پايه خود  هبيمذ و سياسي

آشكاركردن شعارها و . ببرند ازبين شعار و تبليغات سياسي و مذهبي را از روي لباس زيرين پيراهن ورزشي خود

يا داور  داوران كمك داوران تنها در صورت مشورت با

.
[49]

ت داور وجوددارد كه صالحي در زمين دو كمك 

از خط عرضي زمين ) يارد 10) متر 9٫15

ها را  هاي تيم اهنگي تعويض بازيكنچون هم هم هايي

.شود جايگزين او مي باشد، داور چهارم
[51]

جام  در مسابقات 

پنالتي كمك  ◌ٔ هاي منطقه گيري ويژه تصميم گيري به

كنند و اين  استفاده الين–گل توانند در صورت داشتن فناوري الزم، از فناوري

الين روشي است كه اعالم –فناوري گل .در ليگ برتر انگلستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت

بسيار توپ، داور درست نبيند كه آيا  تدارد كه در اثر سرع

.كند ساعت داور، به او اعالم مي دچار اشتباه شود و اين فناوري گذشتن يا نگذشتن توپ از خط دروازه را از طريق
[53]

 

 هاي فوتبال كارت

.باشد دهد كه خطاي بسيار بزرگي انجام داده منظور اخراج به بازيكناني مي
[47]

 

روي بازيكن حريف انجام دهد يا مرتباً قوانين بازي را  شود كه خطاي نسبتاً بزرگي دهد، به بازيكني داده مي اخطار به بازيكنان مي

اگر تعداد بازيكنان يك تيم درون زمين كم. است بان دروازه ها بازيكن درون زمين دارند كه يكي از آن 11يك بازي شامل دو تيم است كه هركدام 

رسمي، حداكثر سه بازيكن مي قاتدر مساب. شود چهار بازيكن از يك تيم كارت قرمز بگيرند، بازي لغو مي

در طول بازي مي هريك از بازيكنان. شود همه مسابقات، بايد نام بازيكن جايگزين به داور داده

شود؛ بنابراين تا هنگامي كه بازي در جريان است، بازيكني داور متوقف مي بدون اجازه داور جايگزين بازيكني ديگر شود، بازي توسط

.گيرد انجام شود تا تعويض
[31]

 

بازيكنان كه داشتن آن تجهيزات پايه برخي از. بازيكنان حق استفاده از وسايل خطرناك مانند جواهرات را ندارند

رنگ پيراهن بدون آستين دار هم پيراهن آستين دار پوشيد؛ به شرطي كه رنگ توان از زير آن پيراهني آستين

كه ظاهراً ساق بلندي هم دارد و كفش دار باف ساق جوراب كش يك. رنگ شورت اصلي باشد شود، بايد هم

پالستيك ستيك،است و از ال شده باشد كه كامالً توسط جوراب ورزشي پوشيده

عالوه بر اين، دروازه .ديگر متمايز بكند ها و داوران را از يك هايي را بپوشند كه تيم بايد لباس

سياسي شعار و تبليغات گونه توانند هيچ بازيكنان نمي. هايشان و داوران متمايز و جداكند

شعار و تبليغات سياسي و مذهبي را از روي لباس زيرين پيراهن ورزشي خود همچنين بازيكنان بايد هرگونه

.است شده تحريم تبليغات سياسي و مذهبي و شخصي توسط فيفا
[48]

 

داوران تنها در صورت مشورت با .شود باشد، اداره مي مقتدر كه توانايي اجراي همه اعمال داوري در زمين را داشته

]كنند دهند و يا بازي را فسخ مي ، نظر خود را تغيير مي)باشد شرط اين كه بازي مجدداً آغاز نشده

15ها براي كنترل درست بازي معموالً حدود  آن. دارند وسط را برعهده

هايي نيز يكي ديگر از مقامات داوري است كه بيرون زمين قراردارد و مسئوليت

باشد، داور چهارم داوري بازي را نداشته كمك ◌ٔ داوران توانايي ادامه از كمك

گيري به داوران را در تصميم ها ايستادند و كمك ي خط دروازهطور آزمايشي رو

توانند در صورت داشتن فناوري الزم، از فناوري ها مي كه آنكرد  هاي عضو خود اعالم چندي پيش، فيفا به فدراسيون

در ليگ برتر انگلستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت 2013–2014و از فصل 

دارد كه در اثر سرع امكان. شود يا خير و دستيار الكترونيكي داور محسوب مي است

دچار اشتباه شود و اين فناوري گذشتن يا نگذشتن توپ از خط دروازه را از طريق است يا خير و

 
منظور اخراج به بازيكناني مي بهكارت قرمز كه داور 

 
اخطار به بازيكنان مي منظور كارت زرد كه داور به

.رعايت نكند
[47]

 

يك بازي شامل دو تيم است كه هركدام 

چهار بازيكن از يك تيم كارت قرمز بگيرند، بازي لغو مي باشد، يا بيش از

همه مسابقات، بايد نام بازيكن جايگزين به داور داده در. زمين بشوند

بدون اجازه داور جايگزين بازيكني ديگر شود، بازي توسط

شود تا تعويض بازيكن ديگر شود و بايد بازي متوقف

بازيكنان حق استفاده از وسايل خطرناك مانند جواهرات را ندارند

توان از زير آن پيراهني آستين آستين كه مي

شود، بايد هم زيرش شورتي ديگر پوشيده

باشد كه كامالً توسط جوراب ورزشي پوشيده داشته بند ساق تجهيزات پايه، بايد

بايد لباس داوران بازيكنان هر دو تيم و

هايشان و داوران متمايز و جداكند تيمي مه ها را از آن

همچنين بازيكنان بايد هرگونه. آشكاركنند

تبليغات سياسي و مذهبي و شخصي توسط فيفا

مقتدر كه توانايي اجراي همه اعمال داوري در زمين را داشته داوري هر بازي توسط

شرط اين كه بازي مجدداً آغاز نشده به(چهارم 

وسط را برعهده اعتراض به تصميمات نادرست داور

.دارند فاصله
[50]

نيز يكي ديگر از مقامات داوري است كه بيرون زمين قراردارد و مسئوليت داور چهارم 

از كمك در صورتي كه يكي. دارد برعهده

طور آزمايشي رو ، دو داور به2012هاي اروپا  ملت

.كردند
[52]

چندي پيش، فيفا به فدراسيون 

و از فصل  2014جام جهاني فوتبال  فناوري در

است كند آيا توپ از خط دروازه رد شده مي

است يا خير و توپ از خط دروازه گذشته

 زمين استاندارد بازي

 زمين فوتبال :نوشتار اصلي



 
 زمين فوتبال ابعاد

 است، اندازه زمين فوتبال اين كه قوانين فوتبال در انگلستان شكل گرفته باتوجه به. چمن باشد شكل با سطحي از جنس زمين بازي فوتبال بايد مستطيل

شكل سنتي در  گيري ديگر، به استفاده از واحدهاي اندازه. شود استفاده نمي دستگاه متريك گيري، از شوند و در اين اندازه بيان مي دستگاه امپراتوري براساس

.است خارج از بريتانيا نيز مرسوم
[54]

 

 50(متر  90تا  45و عرض آن  (يارد 150تا  100(متر  120تا  90است، طول زمين بايد  نوشته شده المللي فوتبال هيئت بين طبق ابعاد ميدان زمين كه توسط

) يارد 10(متر  9٫15ميدان  كند و شعاع دايره مياني عرض زمين است، مناطق حمله و دفاع دو تيم را جدا مي اندازه خط مياني زمين كه به. باشد) يارد 100تا 

محوطه كوچك . دارد دروازه فاصله از خط) يارد 18(متر  16٫5يابد و اين محوطه جريمه  شكل امتداد مي مستطيل محوطه جريمه زمين از دو سمت به. است

.دارد از خط دروازه فاصله) يارد 6(متر  5٫5شود،  ناميده مي زني گل ◌ٔ منطقه جريمه كه شكل درون محوطه مستطيل
[55]

 

 ميان ◌ٔ فاصله. است) يارد 1(متر  1اي وجود دارد كه شعاع آن  چهارم دايره يك كرنر ◌ٔ نقطه دور. است) يارد 12(متر  11خط دروازه  تا پنالتي ◌ٔ نقطه ◌ٔ فاصله

.است) يارد 44(متر  40طول محوطه جريمه . است) يارد 2٫75) متر 2٫44ميان سر تا ته آن نيز  ◌ٔ و فاصله) يارد 8(متر  7٫32دو تيرك دروازه 
[56]

 

 مدت زمان، گل زده و سيستم

 هرگونه تغيير مدت بازي بايد پيش از. يابد دو تيم و داور، مدت زمان آن كاهش است كه با موافقت شود و ممكن اي اجرا مي دقيقه 45بازي فوتبال در دونيمه 

استراحتي  ميان دونيمه بازي وقت) دهد دقيقه تغيير زمان مي 40كافي هر نيمه به  براي نمونه، به دليل نبود نور. (آغاز بازي ميان داور و دو تيم هماهنگ شود

اي  شده تلف هاي منظور اجراكردن وقت پس از دونيمه به ◌ٔ هاي اضافه وقت. كند تغيير مي ن آن فقط با موافقت داورزما است و مدت شده دقيقه تعيين 15مدت  به

ديگري  ديده از زمين، اتالف وقت و يا هر دليل آوردن بازيكنان آسيب بازيكنان، بيرون ديدگي است كه در اعمالي مانند تعويض بازيكنان، بررسي آسيب

شود، داور آن را در  تلف ضربه پنالتي هر چقدر وقت براي زدن يك. وسط است داور ◌ٔ عهده شده در هر بازي به چند دقيقه وقت تلف تعيين. است شده تلف

.پايان هر نيمه درنظر خواهدگرفت ◌ٔ هاي اضافه وقت
[57]

 

 پنج بازيكن دلخواه. دكر اضافه مشخص نشود، بايد از ضربات پنالتي استفاده هاي دقيقه و وقت 90در صورتي كه در مسابقات حذفي تيم برنده در طول در 

يك  شود كه هرتيم مي مرگ ناگهاني ◌ٔ نشود، ضربات پنالتي وارد مرحله مشخص اگر برنده در پنج پنالتي نخست نيز. توانند براي هرتيم يك پنالتي بزنند مي

.شود زن برنده بازي مي اين كار نشد، تيم گلكرد و تيم ديگر موفق به انجام  زند و به اين معني است كه اگر يك تيم پنالتي را تبديل به گل پنالتي مي
[58]

 

 اينطور است كه در صورت برابر بودن تفاضل گل دو تيم در دوبازي، تيمي كه در رفت و برگشت يكي از قوانين رسمي مسابقات قانون گل زده در خانه حريف

.كند راه پيدا مي بعدي ◌ٔ شد، برنده مجموع دو بازي است و به مرحلهبا خانه حريف گل بيشتري زده
[59]

 بار در شد و براي نخستين طراحي يوفا اين قانون توسط 

پس از اين، در مسابقات ديگر اين قاره نيز به . يافت راه ليگ قهرمانان اروپا نيز به 1967–1968شد و در سال  استفاده 1995–1966 جام در جام اروپا

.رسيد تصويب
[60]

 



 

شود و بازي به پايان  زن برنده بازي مي شود، تيم گل

طاليي  شد و اصطالح گل برداشته 1992بار در سال  ناميدند؛ اين اصطالح براي نخستين

. شد ها عنصري كليد در تعيين برنده در مسابقات حذفي محسوب مي

ها از  در پي طوفان شكايات و گله. ثمررسيد به لسا 

هاي تعيين برنده در مسابقات  اي يكي از روش گل نقره

وقت  ◌ٔ ثمر برساند و آن نيمه اي گلي به قهدقي 15 ◌ٔ اضافه

چنين  هم. است ثمر رسيده به 2003 جام يوفا اي در نقره

اين . يافت پاياني راه ◌ٔ ، به مسابقهجمهوري چك اي مقابل

نوعي  گويند كه به مي سيستم فوتبال شوند، ها در زمين چيده مي

اين  ◌ٔ از جمله. شوند در اين سيستم در زمين چيده مي

هاي فوتبال است كه در  ترين سيستم يكي از رايج 4

در اين . كننده نيست چنانچه از نامش پيداست، گيج 4

هاي اروپايي در  طور سنتي تيم را به 4–5–1سيستم 

.است شده
[66]

يك سيستم كامالً  4–3–3سيستم  

هافبكي قوي و نيرومند را دارا  كردن با سه مهاجم، خط

اين . كند جايي مهاجمان و مدافعان را فراهم مي امكان جابه

است كه  4–1–4–1هاي نوين فوتبال  يكي از سيستم

از ديگر مهاجمان جلوتر  كنند و مهاجم نوك مي ها و مهاجمان چپ و راست تقريباً روي يك خط بازي

.شود است كه شامل سه مدافع، پنج هافبك و دو مهاجم مي
[70]

 

 طور در زير به. به اجرا درآمد 2012ژوئن  1تغييركرد و در 

و يا مسابقات  ها جام كنفدراسيون هاي از چمن مصنوعي در بازي

.باشد شده توسط فيفا را داشته
[72]

 

.متر نباشد سانتي 68تر از  متر يا كم سانتي
[73]

 

 زمين فوتبال

شود، تيم گل ثمر رسانده به اي دقيقه 15 ◌ٔ هاي اضافه گردد كه اگر در وقت بال به گلي اطالق مي

ناميدند؛ اين اصطالح براي نخستين مي مرگ ناگهاني چندان دور هاي نه

ها عنصري كليد در تعيين برنده در مسابقات حذفي محسوب مي ن زمانشد كه در آ معرفي فيفا توسط 1993گل طاليي در سال 

 20جام جهاني فوتبال زير  چهارم نهايي در يك اروگوئه و استراليا ميان

.كرد و اين قانون جايگزين گل طاليي شد معرفي 2002را در سال 
[62]

گل نقره 

اضافه هاي تساوي برسند و تيمي در يكي از وقت دقيقه دو تيم به 90

نقره نخستين گل. است اي قانوني اجباري بوده گل نقره. زن برنده بازي است

اي مقابل ثمر رساندن گل نقره با به يونان طوري كه ستفاده قرارگرفت؛ به

.شد برداشته المللي فوتبال
[63]

 

ها در زمين چيده مي گيرد و بازيكنان مطابق اين تاكتيك براي بازي تيم در نظر مي

در اين سيستم در زمين چيده مي است و در سيستم جايي ندارد و ده بازيكن ديگر بان يك پست ثابت

.نمود اشاره 5–3–2و  4–3–3، 4–5–1، 4–4
[33]

4–4–2سيستم  

.است مهاجم تشكيل شده 2هافبك و  4مدافع، 
[64]

4–4–1–1سيستم  

.كنند و مهاجم دوم پشت مهاجم اصلي قراردارد مدافع و چهار هافبك بازي مي
[65]

سيستم  

شده اين سيستم از چهار مدافع، پنج هافبك و يك مهاجم تشكيل. گيرند

كردن با سه مهاجم، خط شود و عالوه بر حمله هافبك و سه مهاجم تشكيل مي اين سيستم از چهار مدافع، سه

امكان جابه خوبي شده و به نيز تا چند سال پيش به يك سيستم محبوب تبديل

.است از نامش پيداست، از پنج مدافع، سه هافبك و دو مهاجم تشكيل شده
[68]

يكي از سيستم 

ها و مهاجمان چپ و راست تقريباً روي يك خط بازي با اين تفاوت كه هافبك

است كه شامل سه مدافع، پنج هافبك و دو مهاجم مي 3–5–2هاي محبوب فوتبال، 

 2010جام جهاني  در مقدماتي بحرين و ژاپن ، بازيضربه آزاد مستقيم

تغييركرد و در  2012مارس  3در  اين قوانين. فيفا قوانيني در درون و بيرون از زمين فوتبال وضع كرده است

 

از چمن مصنوعي در بازي. گيرد بازي بايد روي چمن طبيعي يا مصنوعي به رنگ سبز انجام

شده توسط فيفا را داشته المللي تعيين ها بايد حداقل كيفيت بين زمين. شود المللي باشگاهي استفاده مي

سانتي 70باشد و محيط آن بيش از  توپ بازي بايد از چرم يا مواد مناسب ديگر ساخته شده

زمين فوتبال در 4–4–2نمايي از سيستم 

بال به گلي اطالق ميدر فوت گل طاليي

هاي نه گل طاليي را در گذشته .رسد مي

.شد بر آن نهاده
[61]

گل طاليي در سال  

ميان ◌ٔ نخستين گل طاليي در مسابقه

را در سال  اي گل نقره اين قانون، يوفا

90اگر در طول  .رفت شمار مي حذفي به

زن برنده بازي است تيم گل اضافه به پايان برسد،

ستفاده قرارگرفت؛ بهموردا 2004هاي اروپا  جام ملت در

المللي فوتبال هيئت بين قانون نيز توسط

براي بازي تيم در نظر مي سرمربي هايي كه به تاكتيك

بان يك پست ثابت دروازه. است ساختار تيم مانه

4–1–1، 4–4–2 توان به ها مي سيستم

مدافع،  4كاربرد دارد و از  انگلستان بسيار

مدافع و چهار هافبك بازي مي سيستم، چهار

گيرند كار مي به هاي برتر خودشان ليگ

اين سيستم از چهار مدافع، سه. هجومي است

.باشد مي
[67]

نيز تا چند سال پيش به يك سيستم محبوب تبديل 5–3–2سيستم  

از نامش پيداست، از پنج مدافع، سه هافبك و دو مهاجم تشكيل شده طور كه سيستم همان

با اين تفاوت كه هافبك دارد، 4–3–3ساختاري مانند 

.كند بازي مي
[69]

هاي محبوب فوتبال،  از ديگر سيستم 

 گانه فيفا قوانين هفده

 قوانين فوتبال :نوشتار اصلي

ضربه آزاد مستقيم در حال زدن شونسوكي ناكامورا

فيفا قوانيني در درون و بيرون از زمين فوتبال وضع كرده است

:پردازيم ها مي مختصر به شرح آن
[71]

 

بازي بايد روي چمن طبيعي يا مصنوعي به رنگ سبز انجام :زمين بازي •

المللي باشگاهي استفاده مي بين

توپ بازي بايد از چرم يا مواد مناسب ديگر ساخته شده :توپ •



تر  كم تيمي كه افراد درون زمينش. بان است ها دروازه باشد كه يكي از آن داشته بازيكن درون زمين 11هرتيم در هر بازي بايد  :تعداد بازيكنان •

.بازي را ندارد ◌ٔ بازيكن باشد، حق ادامه 7از 
[31]

 

.بازيكن حق استفاده يا پوشيدن هرگونه چيز خطرناكي مانند جواهرات را ندارد :تجهيزات بازيكنان •
[48]

 

.شود باشد، كنترل مي هر بازي توسط يك داور كه اقتدار كامل بر اجراي قوانين بازي را داشته :داور •
[49]

 

 هنگامي كه تمام توپ ميدان بازي را -1: كنند اين موارد به تصميم داور اعتراض توانند در داور در زمين وجود دارند كه مي دو كمك :داوران كمك •

زماني كه تيمي  -4. باشد آفسايد است يك بازيكن در شرايط ممكن هنگامي كه -3. گيرد مي هنگامي كه كرنر، گل و پرتاب انجام - 2. كند ترك

داور  كمك گيرد، هنگامي كه خطايي انجام مي - 6. دهد ديگري رخ ◌ٔ سوءرفتار و يا هر حادثه هنگامي كه از ديدگاه داور، -5. كند درخواست تعويض

 بان پايش از خط ازيكن ضربه را بزند، دروازهضربات پنالتي، پيش از اين كه ب هنگامي كه در - 7. دهد تواند مسئله را بهتر براي داور توضيح مي

.كند داور اعتراض مي دروازه جلوتر بيايد و توپ وارد دروازه شود، كمك
[50]

 

 2006جام جهاني فوتبال  در خالل ل عاجتيم ملي فوتبال ساح توسط ضربه پنالتي زدن با يك گل

. باشند كرده كه داور و دو تيم بر تغيير مدت زمان بازي توافق گيرد، مگر اين مي اي انجام دقيقه 45مه بازي فوتبال در دو ني :مدت زمان بازي •

 بايد پيش از انجام بازي، صورت) دليل نبود نور كافي دقيقه به 40نيمه به  براي مثال كاهش هر(هرگونه توافق براي تغيير مدت زمان بازي 

.باشد گرفته
[57]

 

هنگام  - 3ثمر رسيدن يك گل در طول بازي  پس از به - 2هنگام آغاز مسابقه  -1: گردد بازي در اين موارد مجدداً آغاز مي :آغاز مجدد بازي •

.هاي اضافي ام آغاز هردو نيمه وقتهنگ - 4نيمه دوم  آغاز
[29]

 

 هاي طولي و عرضي زمين رد شود، بازي توسط داور متوقف هنگامي كه تمام توپ از خط دروازه يا خط :توپ درون و بيرون از بازي •

.شود مي
[74]

 

.است ثمر رسانده باشد، اين تيم گل به شرطي كه پيش از آن خطايي صورت نگرفته هنگامي كه تمام توپ از خط دروازه رد شود، به :زدن گل •
[75]

 

بازيكني در موقعيت آفسايد است كه . دارد حق مشاركت فعال در بازي را ندارد بر اساس اين قانون بازيكني كه در موقعيت آفسايد قرار :آفسايد •

.ماقبل آخر تيم حريف به دروازه حريف نزديكتر باشد وتر از توپ و هم جلوتر از بازيكنتيميش هم جل هنگام زدن ضربه توپ توسط هم در
[76][77]

 

 زدن -1: گيرد آزاد به تيم حريف تعلق مي ◌ٔ است و ضربه دهد، خطا كرده انجام هنگامي كه بازيكني هريك از اين خطاها را :خطا و سوءرفتار •

حمله به  -4زيكن حريف پرش بر روي با - 3پشت پا زدن  خطاي پشت پا زدن يا تالش براي انجام خطاي - 2ضربه يا لگد به بازيكن حريف 

.زدن بر روي حريف تكل -7دادن حريف  هل -6به حمالت به حريف  حمالت يا اقدام - 5حريف 
[28]

 

.اند يرمستقيمشكل مستقيم يا غ ضربات آزاد يا به :ضربات آزاد •
[78]

 

. است شان است، خطاكند، خطاي پنالتي صورت گرفته جريمه ◌ٔ محوطه اگر بازيكن تيم خودي، بر روي بازيكن حريف كه در :ضربه پنالتي •

پنالتي، در پايان هر نيمه يا وقت اضافه گرفته  شده براي زدن يك زمان تلف. شكل مستقيم، بسيار زياد است پنالتي به ◌ٔ ضربه زدن از شانس گل

.شود مي
[79]

 

برود، تيم  به بازيكني برخورد كند و تمام توپ از خط طولي زمين بيرون هنگامي كه توپ. است هاي آغاز مجدد بازي پرتاب يكي از روش :پرتاب •

.است ممنوع زدن با يك پرتاب گل. كند رفتن آن روي خط، پرتاب بايد توپ را از محل بيرون حريف
[80]

 

توپ از خط دروازه رد شود و بازيكن ديگري به توپ برخوردكند، آن ضربه  اگر. است هاي آغاز مجدد بازي زني يكي ديگر از روش گل :ضربه گل •

.ثمر برسد است تنها با زدن يك ضربه به يك گل ممكن. شود محسوب مي گل
[81]

 

هنگامي كه توپ به بازيكن خودي برخوردكند و از خط عرضي دروازه خودي  .است كرنر روشي ديگر براي آغاز مجدد بازي ◌ٔ ضربه :ضربه كرنر •

ثمر  طور مستقيم به تيم حريف به به كرنر ◌ٔ يك گل ممكن است از راه ضربه. آيد ت ميدس كرنر به ◌ٔ براي تيم حريف ضربه رد شود،

.شود رسانده
[82]

 

 اقتصاد و درآمد

 اند ترين ورزش است با رنگ سبز نشان داده شده ها فوتبال محبوب كشورهايي كه در آن

 درآمدي كه از فوتبال به دست. ورزشكار پردرآمد جهان قراردارند 100فهرست  بازيكن فوتبال در 30. هاي جهان است فوتبال يكي از پردرآمدترين ورزش

[83]ليونل مسي و كريستيانو رونالدو ،ديويد بكهام .و تأييد آن هاي ظاهري، صدور مجوز مالي، هزينه ◌ٔ حقوق، پاداش، جايزه: آيد، عبارتند از مي
به ترتيب در  

.هشتمين، نهمين و يازدهمين ورزشكاران پردرآمد جهان قراردارند ◌ٔ رتبه
[84]

ميليون  99ترين بازيكن فوتبال تاريخ است كه با قيمت  قيمت گران گرت بيل 

.به باشگاه فوتبال رئال مادريد پيوست باشگاه فوتبال تاتنهام از 2014يورو در سال 
[85]

ثروتمندترين  2٫24باشگاه فوتبال منچستر يونايتد با ارزشي معادل  

بال ميليارد دالر، دومين و سومين باشگاه فوت 1٫30و  1٫87هايي معادل  با ارزش بارسلونا چنين، دو باشگاه اسپانيايي رئال مادريد و هم. باشگاه جهان است



.ثروتمند جهان هستند
[86]

درپي، عنوان ثروتمندترين  براي هشتمين سال پي ،2011–2012ميليون يورويي در فصل  420رئال مادريد، با گردش مالي بيش از  

.گردش مالي كسب كرد از نظر ميزانباشگاه جهان را 
[87]

 

طور كه از نامشان  حاميان مالي فوتبال همان. كنند خود درآمدزايي مي يا حاميان مالي هميشه در فوتبال وجود دارند و از راه طرفداران فوتبال براي ااسپانسره

.كند ها را تبليغ مي آوردهاي آن دست كنند و تيم نيز هنگام مشكالت مالي تيم از تيم پشتيباني مالي مي پيداست،
[88]

يكي از پيشروهاي  آديداس شركت 

.كند يابي مياسپانسري در فوتبال است كه از اين راه بازار
[89]

دهند و  قرار مي ها در معرض نمايش هاي خود را بر روي پيراهن تيم ها يا آرم اين شركت طرح 

درآمد سرشاري كسب  هم بازيكنان و هم سران باشگاه از همكاري با اسپانسرها. برد اين كار مي زالبته تيم نيز سود زيادي ا. شوند موجب افزايش سود خود مي

.كنند مي
[90]

 

 ها و حواشي چالش

 خطا بروي بازيكن آبي اناري پوش

گيرند كه  مي قدر ماهرانه صورت گاهي اين كارها آن... انداختن، تمارض، اتالف وقت و  مانند به عمد خود را به زمين. دهد در فوتبال فريب داور نيز رخ مي

ثمر رساند كه داوران متوجه آن نشدند و آن گل بعدها  گلي با دست خود به جام جهاني در گو آرماندو مارادونا ديه شوند؛ براي نمونه، آن نميداوران هم متوجه 

.را بر خود گرفت دست خدا لقب
[91]

.اند آن نگرفته ◌ٔ گرفته و تصميم جدي درباره گذاران فوتبال تاكنون با فريب خود را به زمين انداختن را ناديده قانون 
[92]

 

كار  دهند، گناه با فريب خود را بر زمين انداختن، سرطان فوتبال است و بازيكناني كه اين كار را انجام مي» :گويد ، ميسپ بالتر ، معاون رئيس فيفاجيم بويس
«.شوند و مجرم محسوب مي

[93]
تيمي كه استفاده از راهبردهاي قانوني را  اي مطلوب در مسابقه است و اتالف وقت يكي از راهبردهاي تيم براي كسب نتيجه 

ها و  بازيكنان، تأخير در انجام ضربات آزاد و پرتاب ديدن ر بازي، وانمودكردن آسيبكردن بازيكنان در اواخ جايگزين. آورد مي داند، به اين كار روي فايده مي بي

كرنر  ◌ٔ زمين كنار نقطه ◌ٔ توپ را به پرچم گوشه بازيكنان اغلب. بانان از جمله كارها براي اتالف وقت مسابقه است توسط دروازه زدن توپ گرفتن و ضربه

.كنند ميبازي را تلف  برند و اندكي از وقت باارزش مي
[94]

 

اي را براي  سختگيرانه فيفا قوانين. دهد و فوتبال عاري از زورافزايي است خوبي انجام مي را به زورافزايي محافظت بازيكنان از ◌ٔ كند كه وظيفه فيفا ادعا مي

با  كنند، ساالنه تعداد بازيكناني كه زورافزايي مي. كند نيز فيفا را ياري مي سازمان جهاني مبارزه با زورافزايي ن راهكرده و در اي مبارزه و كنترل زورافزايي وضع

ناگهاني  طور است به گيرد و گاهي ممكن هرسال از بازيكنان آزمايش زورافزايي مي فيفا. يابد است و گاه اين تعداد افزايش و گاه كاهش مي نوساناتي همراه

.زورافزايي قراردهد زيكنان تيمي را كه مشكوك به زورافزايي است، مورد آزمايشبا
[95]

 :ها و حواشي مهم ديگر فوتبال عبارتند از برخي از چالش 

، طرفداران پاتريا به يك هافبك غنايي 1919ارورا پرو پاتريا  و ميالن. ث. باشگاه فوتبال آ براي نمونه، در بازي ميان :هاي نژادپرستانه توهين •

. كرد ت زمين را تركبا عصباني كرد و او نيز توپ را به سوي طرفداران پاتريا شوت. توهين نژاد پرستانه كردند كوين پرينس بواتنگ ميالن به نام

.وي زمين را ترك كردند ديگر بازيكنان و مربيان ميالن نيز به دنبال
[96]

 

نمردانه، به سال رعايت بازي جوا 15به خاطر  باشگاه فوتبال بايرن مونيخ براي نمونه، يوفا از :(بازي جوانمردانه(عدم رعايت فيرپلي  •

باشگاه را براي عدم رعايت اين  23را به عنوان يك قانون به اجرا درآورد و  قوانين فيرپلي مالي ، يوفا2012در سپتامبر . صورت نقدي تقدير كرد

.كرد قوانين جريمه
[97]

بازي جوانمردانه و نظم و انضباط بيشتر است  هايي است كه هدف آن، ها و دستورالعمل نامه فيرپلي مالي يوفا مجموعه آيين 

.رسيد به تصويب 2009كه در سپتامبر 
[98]

 

از  ليورپول ، گروه بزرگي از طرفدارانسانحه ورزشگاه هيسل نفر شد و در 96موجب مرگ  1989در سال  سانحه هيلسبورو براي نمونه، :حوادث •

نيز در پاسخ به اين كار طرفداران ليورپول را  يوفا .نفر شد 32وايي درگرفت كه موجب مرگ دع يوونتوس ها و طرفداران حصار ردشدند و ميان آن

كشي و قتل  جرم آدم به گاه نيزكرد و تعدادي از طرفداران اين باش ميالدي ممنوع 1990تا اوايل سال  هاي اروپايي از حضور در رقابت

.شدند محاكمه
[38]

 

 .زنند هاي سري مي شده پيامك ان محكومهاي فوتبال، به زنداني استفاده از متن براي نمونه، مافيا و گانگسترهاي ايتاليايي با :مافياي فوتبال •

.كنند مي هاي ضدمافيايي نيز به شدت با جرايم اين مافيا و گانگسترها مبارزه دادستان
[99]

 

:گفت رم. اس. باشگاه فوتبال آ ، سرمربي سابقزدنيك زمان بار براي نمونه، يك :سياست فوتبال و •
[100]

 

 سياست و تجارت در فوتبال هستيم كه اين ذهنيت تأثير بسيار بد و منفي روي حضور ◌ٔ يك ورزش باشيم، بيننده ◌ٔ با وجود اين كه ما بيشتر در فوتبال بيننده

 .گذارد چنين بازيكنان مي مربيان و هم

آميز براي  به يك نماد موفقيت ،تيم ملي فوتبال فرانسه بان ، دروازهفابين بارتز ، بدن1998جام جهاني  براي نمونه، در :گويي خرافات و پيش •

 1988قهرمان جام جهاني  در پايان، فرانسه. كنند، موفق خواهندشد داشت كه اگر بدن بارتز را لمس عقيده بود و تيم فرانسه فرانسه تبديل شده

.شد
[101]

 

هاي او  گويي كرد و پيش گويي مي آفريقاي جنوبي را پيش 2010مسابقات جام جهاني  «پاول» پيشگوي آلماني به نام پاي هشت اي ديگر، يك به عنوان نمونه

.درست بود
[102]

 

 ها كنفدراسيون



 

 فرانسه ،پاريس در 1904مه  21است كه در  فوتبال ساحلي

[103]عضو فيفا هستند سوئيس
ميليون  250و بيش از  

 :اي از اعضاي فيفا هستند شش كنفدراسيون فوتبال قاره

 (CONCACAF) كنفدراسيون فوتبال آمريكاي شمالي و مركزي و كارائيب

زير نظر فيفا و اين سازمان . است كه به فيفا وابستگي ندارند

ها و  روها، كوچه ها در پياده اين بازي. اشياء مشابه آن باشد

توان به برزيل  گيرد، مي ها در آن انجام مي

منچستر  ،اورتون با ليورپول شهري هاي هم هاي تيم براي نمونه، بازي

 .گويند يا دربي مي شهرآورد به بازي دو تيم همشهري،

شوند و در اين جام شركت  كنفدراسيون فوتبال برگزيده مي

و  1942هاي  جز سال برگزارشد و تاكنون به 1930در سال 

اي  ميزبان و در طول دوره) هاي(كشور  تيم در

جام  .گيرد ننده در جام جهاني فوتبال طي سه سال انجام مي

 به ميزباني 2014جام جهاني فوتبال  .قهرمان اين جام شد

هاي  عنوان قهرماني، پرافتخارترين تيم 4هركدام با 

هاي المپيك  بازي پس از آن، فوتبال در همه. اجراشد

تيم  ،اسپانيا ،بارسلونا 1992هاي المپيك تابستاني 

 1996هاي المپيك تابستاني  بازي از. شد هاي المپيك تابستاني

چنين در المپيك سال  هم. فوتبال المپيك شدند به كسب مدال طالي

 2008، آتن در 2004، آتالنتا در 1996هاي  چهاربار در سال

 تيم ملي فوتبال بانوان نروژ ، ازسيدني در

 هاي ملي آن قاره هاي هر قاره ميان تيم فوتبال هستند كه توسط كنفدراسيون

[114]،(اف اي سي) هاي آفريقا جام ملت
 هاي آسيا جام ملت 

هاي  يكي ديگر از جام ها جام كنفدراسيون .شوند مي

ديگر  شوند و به رقابت با يك بندي مي ينده و قهرمان جام جهاني گذشته در دو گروه تقسيم

[119]،(يوفا) ليگ قهرمانان اروپا :ها هستند كه عبارتند از
ليگ قهرمانان  

(كونكاكاف) ليگ قهرمانان كونكاكاف
[123]

ليگ  و 

 .اي عضو فيفا

فوتبال ساحلي و فوتسال هاي فوتبال، المللي ورزش ، كنفدراسيون بين

سوئيس و سوئد ،اسپانيا ،هلند ،دانمارك ،بلژيك ،فرانسه كنفدراسيون كشوري از جمله
104]
شش كنفدراسيون فوتبال قاره. است واقع شده سوئيس ،زوريخ مقر فيفا در 

 (AFC) كنفدراسيون فوتبال آسيا

 (CAF) كنفدراسيون فوتبال آفريقا

 (UEFA) فوتبال اروپا

كنفدراسيون فوتبال آمريكاي شمالي و مركزي و كارائيب :و مركزي و كارائيب

 (CONMEBOL) كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي

[105]ا(OFC) كنفدراسيون فوتبال اقيانوسيه
 

است كه به فيفا وابستگي ندارند هايي ها و ملت يك كنفدراسيون فوتبال است كه هدف آن، سازماندهي مسابقات تيم

.رقيب براي اين سازمان نيست
[106]

 

اشياء مشابه آن باشد تواند آجر، سنگ و هاي آن مي يك نوع بازي فوتبال محلي است كه تيرهاي دروازه

ها در آن انجام مي كشورهايي كه اين بازي از جمله. و بيشتر از آن است 3ها  ند و تعداد بازيكنان تيم

براي نمونه، بازي. است شهري بوده هاي حساس فوتبال هميشه ميان دو تيم هم

.اند بسيار مهم و حساس بوده آرسنال
[108]

به بازي دو تيم همشهري، 

كنفدراسيون فوتبال برگزيده مي 208هاي ملي مردان الف از  ترين رويداد ورزشي جهان است و تيم

در سال  جام جهاني فوتبال نخستين مسابقات. گيرد بار انجام مي هر چهار سال يك

تيم در 32اين مسابقات فعالً در قالب . است بار برگزار شده هر چهار سال يك

ننده در جام جهاني فوتبال طي سه سال انجام ميك هاي شركت تعيين تيم براي مقدماتي جام جهاني فوتبال

قهرمان اين جام شد تيم ملي فوتبال اسپانيا ، واپسين جام جهاني بود كهآفريقاي جنوبي

.
[109]

هركدام با  آلمان و ايتاليا هاي ملي قهرماني و تيم 5با  برزيل تيم ملي 

اجراشد فرانسه ،پاريس 1900هاي المپيك تابستاني  بازي بار در المللي فوتبال براي نخستين

هاي المپيك تابستاني  بازي پس از. اجراشد اياالت متحده آمريكا ،آنجلس لس 1932هاي المپيك تابستاني 

هاي المپيك تابستاني فوتبال در بازي واپسين تيم اروپايي بود كه موفق به كسب مدال طالي

به كسب مدال طاليهاي آفريقايي و آمريكاي جنوبي موفق  به بعد، تنها تيم

چهاربار در سال تيم ملي فوتبال بانوان اياالت متحده آمريكا .شد المپيك افزوده

در 2000بانوان آمريكا در بازي پاياني المپيك . موفق به كسب مدال طال شدند

.آمدند خوردند و كسب مدال نقره نائل
[110][111]

 

فوتبال هستند كه توسط كنفدراسيون المللي ترين مسابقات بين ها مهم هاي قاره

[112]،(يوفا) هاي اروپا جام ملت
[113]،(كونمبول) كوپا آمريكا 

جام ملت 

[116]،(كونكاكاف) ونكاكاف
(سي اُاف) هاي اقيانوسيه جام ملت و 

[117]
مي 

ينده و قهرمان جام جهاني گذشته در دو گروه تقسيمآ جام جهاني فوتبال المللي است كه قهرمانان هر قاره با ميزبان

ها هستند كه عبارتند از ي قارهها هاي باشگاه المللي باشگاهي، جام هاي بين

[121]،(كونمبول) جام ليبرتادورس
[122]،(سي اواف) ليگ قهرمانان اقيانوسيه 

ليگ قهرمانان كونكاكاف 

اي عضو فيفا هاي قاره كنفدراسيون ◌ٔ نقشه

، كنفدراسيون بين)فيفا) المللي فوتبال كنفدراسيون بين

كنفدراسيون كشوري از جمله 208تاكنون . شد تأسيس

.در جهان وجوددارد فوتباليست نفر
[104

كنفدراسيون فوتبال آسيا :آسيا •

كنفدراسيون فوتبال آفريقا :آفريقا •

فوتبال اروپا ◌ٔ اتحاديه :اروپا •

و مركزي و كارائيب آمريكاي شمالي •

كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي :آمريكاي جنوبي •

كنفدراسيون فوتبال اقيانوسيه :اقيانوسيه •

يك كنفدراسيون فوتبال است كه هدف آن، سازماندهي مسابقات تيم ان اف بورد

رقيب براي اين سازمان نيست چنين يك هم

 المللي مسابقات محلي تا بين

 .ونزوئال در فوتبال خياباني

يك نوع بازي فوتبال محلي است كه تيرهاي دروازه فوتبال خياباني

ند و تعداد بازيكنان تيمگير انجام مي ها خيابان

.كرد اشاره
[12][107]

هاي حساس فوتبال هميشه ميان دو تيم هم رقابت 

آرسنال با چلسي و منچستر سيتي با يونايتد

ترين رويداد ورزشي جهان است و تيم بزرگ جام جهاني فوتبال

هر چهار سال يك اين مسابقات. كنند مي

هر چهار سال يك ،جنگ جهاني دوم علت به 1946

مقدماتي جام جهاني فوتبال مسابقات. گيرد ماهه انجام مي يك

آفريقاي جنوبي به ميزباني 2010جهاني فوتبال 

]با قهرماني آلمان به پايان رسيد برزيل

.ي فوتبال هستندجام جهان
[34]

 

المللي فوتبال براي نخستين هاي بين رقابت

هاي المپيك تابستاني  بازي جز به تابستاني

واپسين تيم اروپايي بود كه موفق به كسب مدال طالي ملي فوتبال اسپانيا

به بعد، تنها تيم اياالت متحده آمريكا ،آتالنتا

المپيك افزوده ◌ٔ ، فوتبال بانوان به برنامه1996

موفق به كسب مدال طال شدند لندن در 2012و  پكن در

خوردند و كسب مدال نقره نائل شكست

هاي قاره هاي ملت پس از جام جهاني، جام

جام ملت :اين مسابقات شامل. شود برگزار مي

[115]،(سي اف اي)
ونكاكافجام طاليي ك 

المللي است كه قهرمانان هر قاره با ميزبان بين

.پردازند مي
[118]

هاي بين معتبرترين جام 

[120]،(سي اف اي) اآسي
جام ليبرتادورس 



.(اف اي سي) قهرمانان آفريقا
[124]

.پردازند ديگر مي به رقابت با يك هاي جهان جام باشگاه هاي شش قاره در قهرمانان جام باشگاه 
[125]

هر دوسال  ان اف بورد 

اين جام زير نظر فيفا . شود و يكي از اعضاي ان اف بورد، ميزبان جام است ناميده مي جام جهاني ويوا كند كه عضو خود برگزار مي 27بار، مسابقاتي ميان  يك

.نيست
[126]

 

 ها ها و باشگاه مسابقات داخلي، ليگ

.وجود آمدند هاي مختلفي در كشورهاي مختلف جهان به ميالدي، ليگ 1930در اوايل سال 
[39]

هاي فوتبال درآمدزايي بااليي دارند؛ اما گاهي اوقات  ليگ 

. يافت افزايش ٪13ها  ، حقوق باشگاهليگ برتر فوتبال انگلستان 2006–07در فصل . نكنند، بلكه ضرر نيز بكنند تنها هيچ سودي نه ها باشگاه است كه ممكن

.كنند مي تلويزيون و راديو هايشان در ها مقدار زيادي از درآمدهاي خود را صرف پخش بازي ليگ) باشد ٪11متوسط افزايش بايد (
[127]

 

 ،(آلمان) ليگا بوندس ،(فرانسه) 1ليگ  ،(ايتاليا) سري آ ،ليگ برتر انگلستان ،(اسپانيا) ال ليگا توان به هاي فوتبال جهان مي ترين و بهترين ليگ از معروف

.نمود اشاره برتر فوتبال مكزيك ◌ٔ دسته و برتر فوتبال آرژانتين ◌ٔ دسته ،ليگ برتر فوتبال برزيل ،ليگ برتر فوتبال روسيه ،ليگ برتر فوتبال هلند
[128]

 

 هاي و باشگاهدر صدر قرار گرفت  باشگاه فوتبال رئال مادريد در اين فهرست. منتشر كرد هاي قرن بيستم ترين باشگاه موفق فيفا فهرستي از 2000در سال 

.هاي بعدي قرار گرفتند در رده بارسلونا و بايرن مونيخ ،نايتدمنچستر يو
[129]

 

 باشگاه فوتبال چلسي كورينتيانس،. است شده هاي جهان جام باشگاه بار قهرمان نخستين باشگاه غيراروپايي است كه چندين برزيل باشگاه فوتبال كورينتيانس

.م معتبر شدداد و مجدداً قهرمان اين جا شكست 1–0 ◌ٔ با نتيجه 2012در سال  هاي جهان جام باشگاه پاياني ◌ٔ را در مسابقه
[130]

 باشگاه فوتبال رئال مادريد 

.است شناخته شده سده بيستم ميالدي عنوان بهترين باشگاه فوتبال توسط فيفا به
[131]

 

 فوتبال بانوان

 2012اوت  10 - اياالت متحده آمريكا و ژاپن بين دو تيم لندن 2012المپيك  مسابقه فينال فوتبال زنان

، 1920در سال . داد را شكست لندن جنوبي 7–1 ◌ٔ با نتيجه لندن شمالي گرفت كه در آن بازي در انگلستان انجام 1895در سال  فوتبال بانوان نخستين بازي

–0نسه گرفت كه فرا صورت تيم ملي فوتبال بانوان فرانسه و باشگاه فوتبال بانوان ديك كر گرفت كه در آن بازي المللي فوتبال بانوان انجام نخستين بازي بين

باشگاه فوتبال  و باشگاه فوتبال بانوان ديك كر تاكنون به تماشاي بازي) تماشاگر 53،000(در همين سال، بيشترين تماشاگر فوتبال بانوان . خورد شكست 2

.پيروزشد 4–0تيم بانوان ديك كر در اين بازي . نشستند تي هلن بانوان اس
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مردان بوده و بانوان بر اين  يشه زير سايه فوتبالاست، هم هاي بسياري دست پيداكرده و امروزه به محبوبيت سده بيستم ميالدي هرچند كه فوتبال بانوان در

 واليبال ،هندبال هايي مانند زودي در ورزش به دارد اين رويداد كه ورزش مردان و بانوان برابر باشد، احتمال. برابر باشد باورند كه فوتبالشان بايد با فوتبال مردان

 ويژه هنگامي آميز آن است؛ به خشونت ◌ٔ ترين مشكالت فوتبال بانوان روحيه بزرگ يكي از. رسد نظر مي دهد، اما اين رويداد در فوتبال غيرممكن به رخ تنيس و

اتحاديه  گيري با شكل. است طور كامل حل نشده بازي اين مشكل به ◌ٔ عادالنه حتي امروزه، با همه قوانين. بود كه قواعد و قوانيني براي فوتبال تعريف نشده

.شد شدند و خشونت در زمين ممنوع قوانين استانداردسازي ◌ٔ وعه، مجم1863در سال  فوتبال انگلستان
[133]

تيم ملي فوتبال بانوان اياالت متحده  اكنون هم 

.هاي ملي فوتبال قراردارد يك تيم ◌ٔ ر رتبهد آمريكا
[134]

ي فوتبال بانوان اياالت تيم مل .شد المپيك افزوده ◌ٔ ، فوتبال بانوان به برنامه1996در المپيك سال  

بانوان آمريكا در بازي . موفق به كسب مدال طال شدند لندن در 2012و  پكن در 2008، آتن در 2004، آتالنتا در 1996هاي  چهاربار در سال متحده آمريكا

.آمدند خوردند و كسب مدال نقره نائل شكست تيم ملي فوتبال بانوان نروژ ، ازسيدني در 2000پاياني المپيك 
[110][111]

 

 فوتبال جانوران

 2010ها در جام جهاني  بسياري از آن. نمود اشاره ميمونها و ئنهاپنگو ،فيلها ،خوكها توان به دارند كه از اين ميان مي چندين جانور بازي با توپ را بسيار دوست

.اند نيز فوتبال بازي كرده
[135]

.اند كردن ديده شده در حال فوتبال بازي سگ و موش ،پا هشت ،كركس ،گربه چنين جانوراني مانند هم 
[136]

فوتبال  ◌ٔ شيوه 

توپ را ميان دو پاي خود  كانگوروها .كنند حركت مي مرغابي دهند و به صورت ها توپ را ميان دو پاي خود قرار مي پنگوئن. كردن جانوران متفاوت است بازي

بر روي زمين نشسته و  خرچنگها .دارند كنند كه آن را با سر خود نگه كنند و تالش مي توپ را به هوا پرتاب مي شيرهاي دريايي .پرند دهند و مي قرار مي

.برند كم پيش مي هاي كوتاه خود توپ را كمنيز با پا الك پشتها .برند كم پيش مي زنند و توپ را با استفاده از پاهاي خود كم وپا مي دست
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و  خرطوم ها توپ را با ها، فيل ها سوار هستند و با راهنمايي آن مربيان بر فيل. كند جمع مي نپال ها ساالنه تماشاگران بسياري را در فوتبال فيل ◌ٔ مسابقه

.نشينند ها مي رسانند و تماشاگران به تماشاي بازي آن يهايي را نيز به ثمر م برند و گل كم پيش مي پاهاي خود كم
[138]

تماشاگران بسياري از سراسر جهان  

.ها نشستند فيل تماشاگر به تماشاي فوتبال 600،000، حدود 2010شوند؛ به طوري كه در سال  مي ها وارد نپال براي ديدن فوتبال فيل
[139]

 

 انواع فوتبال

 .هاي مهم درون سالني فوتبال است يكي از ورزش فوتسال

 ،نفره فوتبال پنج توان به ها مي ها و ورزش ن بازياز اي. شوند از فوتبال محسوب مي هاي متفاوتي وجود دارند كه از تبار فوتبال هستند و نوعي ها و ورزش بازي

.اشاره نمود) فوتبال معلوالن) فوتبال پارالمپيك و فوتبال آزاد ،فوتبال خياباني ،فوتبال سالني ،فوتبال ساحلي ،فوتسال
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 فوتبال دستي يك



.شود المللي ورزشي نابينايان و با استفاده از قوانين فيفا اداره مي يكي از انواع فوتبال است كه توسط كنفدراسيون بين نفره فوتبال پنج
[141]

يكي از  فوتسال 

.گردد بازمي اروگوئه در كشور 1930گيري آن به سال  هاي مهم درون سالني فوتبال است و منشأ شكل ورزش
[142]

را با استفاده از  فوتبال ساحلي فيفا ورزش 

.است دهي كرده منظور تشويق مردم در سراسر جهان ترويج و سازمان هاي آموزشي و ديگر اقدامات پيشرو به مسابقات، دوره
[143]

نيز نوعي  فوتبال سالني 

.كنند اجرا مي هاكي نفره بر روي چمن مصنوعي فوتبال است كه دو تيم شش
[144]

است كه براي انجام آن فقط  يك نوع فوتبال هنري و خالقانه فوتبال آزاد 

.نياز است توپ به يك
[145]

المللي ورزشي معلوالن طبق قوانين  نيز نوعي فوتبال است كه مخصوص معلوالن است و توسط فدراسيون بين وتبال پارالمپيكف 

.شود فيفا اداره مي
[140]

كنند، درست  توانند مانند بازيكنان فوتبال عادي فوتبال بازي بال پارالمپيك براي معلوالني كه ناتواني جسمي دارند و نميفوت 

.است شده
[146]

.شود نيز انجام مي هاي پارالمپيك بازي گيرد و در از انواع ديگر فوتبال است كه با استفاده از قوانين فيفا انجام مي نفره فوتبال هفت 
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) ميله براي هر بازيكن 4(افقي  ◌ٔ ميله 8گيرد و داراي  انجام مي هاي مربوط به فوتبال است كه ميان دو يا چند نفر ها و ورزش يكي از بازي فوتبال دستي

.كنند زني مي زنند و گل ضربه مي ها به توپ ها، آن اند كه با حركت طولي ميله ها وصل شده هايي به ميله آدمك .است
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شكل  دارد و با توپي بيضي در زمين) بيدر ليگ راگ(بازيكن  13يا ) راگبي ◌ٔ در اتحاديه(بازيكن  15يكي از انواع فوتبال است كه هر تيم  راگبي

اين بازي . است شده بازي مي راگبي انگلستان ◌ٔ مدرسه شده و در هردو اتحاديه و ليگ راگبي از سبك فوتبال ريشه گرفته. شود انجام مي (شكل مرغي تخم(

.گرفت راگبي انگلستان انجام ◌ٔ در مدرسه ويليام وب اليس بار توسط براي نخستين
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