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Напред наши!
Велике екипе имају бројне навијаче, који су 
спремни да пређу дуг пут како би пружили 
подршку играчима на важној утакмици.

Да ли су сви навијачи 
мушкарци?
Наравно да нису. На стадионе долази 
све више жена. Као и много деце.

Зашто путују аутобусом?
Зато што се неке утакмице одржавају у 
удаљеним градовима или земљама. Пут јесте 
дуг, али навијачи певају да разбију досаду!
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Пр
она�и на слици!

Чему служе 
транспаренти?
Транспаренти упућују поруке 
играчима. А виде се издалека!

Да ли изме�у навијача 
избијају туче?
Да, дешава се да избије туча. Али 
прави навијачи аплаудирају и 
противничким играчима кад ови 
постигну леп гол.

Зашто су сви у плавом?
Зато што је то боја њихове екипе. 
Неки су нашминкани, неки носе 
дресове својих омиљених играча!

Јесу ли навијачи важни за екипу?
Наравно. Они аплаудирају играчима кад ови 
постигну гол, и бодре их кад им тешко иде.

капа

даире

труба
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Пред почетак 
утакмице
Пажња, припремите се... утакмица ускоро почиње! 
Пре почетног ударца, играчи двеју екипа дубоко су 
усредсређени. Али пре свега, мало музике...

Зашто су ту свирачи?
Они свирају химне, званичне песме обеју 
земаља. На терену остају само неколико 
минута. А онда, места за фудбал!

Шта раде гледаоци?
Гледаоци из свег гласа певају 
како би показали својој екипи да 
ће је бодрити током целог меча.

По чему се препознаје 
капитен екипе?
Капитен око руке носи траку. Од 
играча једино он сме да се обрати 
судији кад постоји неки проблем.
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Пр
она�и на слици!

Како се одре�ује ко �е 
почети утакмицу?
Баца се новчић! Ко победи, има 
право да изабере страну терена на 
којој ће играти у првом полувремену, 
или да изведе почетни ударац.

Колико траје утакмица?
Утакмица се састоји од два полувремена која трају по 
четрдесет пет минута. Она се продужавају зауставним 
временом којим се надокнађује време изгубљено 
приликом замене играча, на пример.

Где је пехар?
Пехар се често на почетку утакмице 
налази на трибини, близу председника 
или владара земаља које се сусрећу.

туба

камера

пехар
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Који су главни делови 
терена? 
1  Шеснаестерац, у којем голман има 
право да користи руке.
2  Центар, с којег лопта креће на 
почетку полувремена. 
3  Средишња линија, која дели терен 
на пола.
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