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1. Життя – це гра.
Життя – це складна схема комбінацій, що
створюють реальність у певній заданій площині.
Людина вибирає декотрі правила гри. Наприклад, які
вчинки сьогодні можна зробити: хороші чи погані. Від
чого можна позбутися та що нового придбати. Але
гравці не усвідомлюють своє місце в грі. Існує одне
незмінне правило, про яке більшість
забувають. Можна міняти будь-які
декорації, правила свого життя,
розширювати межі можливостей та
свободу існування. Але не можливо
змінити факт гри, бо людина
народжується у ній. Кожен грає по
своєму і міняє правила, а дехто
пливе за течією, відчиняючись
правилам більшості гравців, яких доцільно називають
«сірою масою».
Формат цієї гри можна обрати довільний. Старт
починають усі майже в однакових умовах. В процесі
цієї гри, люди розчаровуються, радіють, отримують
задоволення та невдачу, програють етапи та
піднімаються на вершину. До фінішу доходять також
усі, але фініш гри для кожного різний. Можна грати
усвідомлено, змінюючи декотрі правила; можна просто
грати без складностей, нічого нового не придумуючи та
поступово наближаючись до фінішу; можна вдавати,
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що ніякої гри не існує і обманювати себе, відчуваючи
несправедливість самого існування. Але позитивне
життя чи негативне – це усвідомлений вибір людини в
процесі цієї гри.
Ця гра проста і водночас складна. Кожен гравець
по-своєму грає, хтось створює собі перешкоди на
шляху життя, а хтось впевнено та легко доходить до
заданої мети. Гра для кожного індивідуальна, але
водночас гра і колективна для усього людства.
Якщо грати чесно і не намагатися обійти інших
гравців «брудними» методами, то бонуси в цій грі
будуть траплятися дуже часто. Якщо робити усе
навпаки
і
намагатися
порушити
гру
інших
гравців, то виникають
перешкоди та знімаються
очки, які є мірилом
людського здоров’я.
Отже, гра триває доти, доки гравці у не грають. І
навіть після фінішу гра відбувається тільки в новому
вимірі.
2. Футбол – гра мільйонів.
Гра мільйонів не завжди була такою красивою,
видовищною і захоплюючою дух. З найперших згадок
про неї, які датуються датами, що дуже розрізняються,
футбол змінювався, удосконалювався, з'являлися нові
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правила. І ось, нарешті - те ми бачимо видовище, якому
немає рівних по емоціях, красі і дусі суперництва.
За право вважатися батьківщиною футболу
претендували Китай, Японія і
Європа. Під час древніх
розкопок в Китаї були знайдені
літописи, в яких згадувався
опис гри, схожої на футбол.
Трохи пізніше ганяти м'яч
стали в Японії. Проте такий футбол, яким ми його
бачимо зараз - кінцеве це творіння Англії. До появи
футбольних правил футбол вважався навпаки грою без
правил - кожен розраховував тільки на свою силу,
жорсткість і жорстокість. Мало того, дозволялося брати
м'яч руками. Та і ворота складалися з двох палиць,
увіткнених в землю, без перекладини. Функції воротаря
виконував будь-який гравець, що ближче за усіх
знаходився
до
воріт.
З
урахуванням того, що м'яч
можна було брати руками, а
ворота були без перекладини біля воріт під час їх узяття
творився страшний хаос. Такі ігрища завжди
супроводжувалися неймовірним шумом, криками, під
час гри можна було залишитися без ніг або навіть
голови, і звичайно такі ігри періодично потрапляли під
заборону. У Англії практично кожен король забороняв
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"бігати за великим м'ячем", адже частенько
футбольним полем служили міські вулиці, а воротами підворіття. Під час таких ігор могли постраждати
звичайні громадяни. Але гра у великий м'яч дуже міцно
запала в душу народу, на ці заборони мало хто
реагував. Звичайно, так тривати не могло, і в XVII
столітті з'явилися перші футбольні правила. До цього
йшло, адже якщо спочатку футбол був грою бідняків, з
часом в нього стали грати аристократи, заможні люди і
інтелігенція. Стали з'являтися негласні угоди про
культуру гри, заборонялася грубість на поле і всякі
прояви сили. Але усе це було на словах.
Правила
були
потрібні,
і
вони
з'явилися в 1863 році.
Тільки з 1871 року
воротареві дозволили
брати м'яч в руки,
раніше він міг грати
тільки ногами, як і
інші гравці. Спочатку
на воротях не було не
лише перекладини, але і сітки. Рішення про те, чи був
гол або ні, повинна була вирішувати людина
незацікавлена, а такого на полі не було, оскільки
польові судді з'явилися вперше на полі лише в 1873
році. І були ними звичайні уболівальники, а не навчені
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фахівці. Замість свистків у них були дзвіночки. Одного
разу матч судив поліцейський, і замість того, щоб
подзвонити в дзвоник, він за звичкою свиснув у
свисток. Усі зупинилися, адже прозвучав свисток
поліцейського - і відтоді головна зброя рефері саме
свисток.
3. Футбол без поля - не футбол.
1) Габарити й орієнтація футбольних полів
Футбольним полем прийнято називати прямокутну
з рівною поверхнею
площадку
на
якій
розміщене ігрове поле і
навколишня його з усіх
боків зона, вільна від
яких-небудь предметів зона безпеки гри.
Відповідно до діючих правил змагань футбольні
поля для ігор міжнародного значення повинні бути
довжиною від 100 до 110 м і шириною від 64 до 75м.
Типовим проектом спортивного ядра передбачене поле
розміром 69Х104 м. Такі поля і є самими
розповсюдженими в нашій країні. У зв'язку з тим, що
Федерацією футболу України передбачена можливість
проведення гри за спрощеними правилами, можна
будувати футбольні поля зменшених розмірі. При
будівництві враховуються так названі будівельні
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розміри полів, що більше ігрових на величину зон
безпеки.
Ігрове поле розмічається видимими лініями
шириною 12см (малі поля — лініями шириною 6—8
см). Ширина розмічальних ліній входить у розміри
обмежених ними площ.
2) Конструкції футбольних полів
Футбольні поля можуть бути газонними,
безгазонними (ґрунтовими) або з покриттям зі штучних
спеціальних матеріалів.
а) Газонні поля .Конструкція такого поля буває
одношаровою або багатошаровою, у залежності від
ґрунтових, кліматичних і гідрологічних умов
будівництва.
б) Газонні поля, що засіваються Якість газонів
залежить багато в чому від правильного вибору
асортименту трав.
Кращими
для
футбольних полів
вважаються
багаторічні злакові
трави, що мають
здатність
утворювати рясні побіжи в нижній частині
материнського стебла на початку сезону протягом
багатьох літ.
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в) Одерновані газонні поля. Одерновка поля
дозволяє
скоротити
терміни
введення його
в
експлуатацію.
Прийомом
дерновання
можна
створити
футбольний газон протягом місяця.
г) Газонні поля, створені за допомогою
вегетативного матеріалу.
д) Безгазонні (ґрунтові) футбольні поля
е) Футбольні поля з покриттям зі штучних
спеціальних матеріалів
В даний час у практиці спортивного будівництва
усе ширше використовуються штучні покриття
футбольних полів, що імітують трав'яний покрив. Такі
настили мають стабільні
властивості, відмічені
високими
експлуатаційними
якостями
і
амортизаційними
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властивостями. Трав'яний покрив штучних настилів
має гарне зчеплення з підошвою буц футболістів,
підсилює ефект відштовхування і тим самим підвищує
швидкість бігу (особливо ривка) гравців.
В Україні ведуться дослідницькі роботи з
виявлення властивостей штучних трав'яних настилів,
створенню водонепроникних покрить на гумових
матеріалах.
4. Тернопіль не відстає
У Тернополі будуватиметься модернізований
спортивний майданчик для гри у футбол, що переросте
у спортивний комплекс.

Після опитування студентів ТНПУ стало
зрозуміло, який вид спорту переважає в місті.
10

11

1)
2)
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5. Використані джерела.
http://svitfactiv.com/index.php/istoriji/131-futbolgra-miljoniv;
http://xn--80aqafcrtq.cc/ua/?p=79533;
http://mylifesport.ru/text.php?id=72
http://like.te.ua
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