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Tip:

Pro orientační překlad anglických internetových stránek do češtiny můžete
zkusit Překladač Britanik.

Fotbal, (oficiální ale velmi nepoužívané jméno: Fotbal) také volal fotbal a občas známý
hovorově v Británii jako footy, je nejpopulárnější týmový sport na světě v jak množství diváků
tak množství aktivních účastníků. Mezinárodní vedoucí instituce fotbalu je Fédération
Internationale de fotbalový svaz (FIFA). V mnoha částech světa, zvláště v Evropě, Jižní Amerika
a někdy zvýšeně v Africe, fotbal je více než jen hra: je to způsob života. Milióny lidí hrají pro
amatérské kluby nebo pravidelně jdou do stadiónu následovat jejich domácí družstvo a zaníceně
sledovat zápas na televizi. Země od těchto oblastí dominují mezinárodní hře.
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Jméno
Jméno Fotbal byl nejprve použitý, když sport byl kodifikován fotbalovým svazem rozlišit to od
četných verzí fotbalu, který byl kolem v době. Slovo fotbal je hovorová zkratka ' asociace ' a
nejprve objevil se v 1880s. Slovo je někdy připočítáno k studentovi u Oxfordu nazvaný Charles
Wreford zhnědne. On je říkán k často se odkazovali na snídani jak ' brekkers je a rugby fotbal jak
' rugger, ' etc. On pokračoval ke hře pro Anglie národní strana a se stal zlozvykem-prezident
fotbalového svazu. Termín ' fotbal ' je zřídka použitý dnes, ačkoli některé kluby ještě používají
Klub fotbalu (“AFC”) v jejich jménech.
V pozdní 19. století slovo ' fotbal ' inklinoval být používán horními třídami kdo hrál zápas pod
tím jménem u středních škol, zatímco většina lidí pracující třídy používala slovo ' fotbal '. Sport
byl vyvážen expatriovanýma Angličany k hodně ze zbytku světa a mnoho z těchto národy
adoptovaly obyčejný Anglický termín do jejich vlastního jazyka. Společně, to stálo se Fußball v
Němci, voetbal v Holandský, fotball v Skandinávských jazycích, futebol v Portugalštině, a fútbol
v Španělštině. V Francouzštině slovo zůstalo nezměněné jak le fotbal (ale je často zkrácen le
nohu), ačkoli v Quebeku slovo je fotbal le. V Itálii, ceremoniální Florentine se dvoří rituálu
známému jako il calcio storico (“kickball v kostýmu”) vrtají dost podobně k dovezené hře pro
slovo calcio být přijímán místo toho.
Částečně v důsledku Australana, fotbal je hovorově známý v Británii jako footie, ačkoli v
Austrálii sám, slovo footy prostředky jeden Rugby League nebo Australská pravidla nikdy fotbal.
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Termín ' patka ' byl jednou použitý, ale je nyní zastaralý.
Dnes slovo ' fotbal ' je převážně používán angličtinou-národy mluvení, které mají vyvinuly jejich
vlastní přirozené kódy fotbalu ne přímo příbuzný hře asociace.
z
z
z
z

Austrálie - vidět: Australan rozhodne fotbal
Irsko - vidět: Gaelský fotbal
Kanada - vidět: Fotbal Kanaďana
Spojené státy - vidět: Americký fotbal

Nicméně, toto nebylo vždy případ. Opravdu, první tým fotbalu tvořený u Británie byl Oneida
fotbalový klub Boston, Massachusetts, USA. Brzy ligy v USA většinou volaly sebe fotbalové
ligy, včetně Americké ligy profesionálního fotbalu, Národní asociační fotbalová liga a Southern
nová anglická fotbalová liga.
Představenstvo sportu v USA neupustilo slovo ' fotbal ' od jeho jména until 1974, a neměl slovo '
fotbal ' v jeho jménu until 1945. Co je nyní Spojené státy federace fotbalu (USSF) byl původně
Americký fotbalový svaz, a byl tvořen v 1912 sloučením Asociace amerického fotbalu a
Amerického amatérského fotbalového svazu. V 1945 slovo ' fotbal ' byl přidán k oficiálnímu
jménu organizace a slova ' fotbal ' byl držen, končit jménem”Americký fotbalový fotbalový svaz”.
USSFA později upustil slovo ' fotbal ', nahrazovat to dalším slovem začínat “F” stát se čím to je
dnes, USSF nebo Americká fotbalová federace. Podobně v Austrálii časná vládnoucí tělesa
používala termín ' britský fotbal ' (tj. Jižní Britové fotbalový svaz v Novém jižním Walesu, Angloaustralský fotbalový svaz v Victorii a Britské fotbalové svazy Queensland, Jižní Austrálie a
Tasmánie.
V zemích to nevyvinulo sport soupeře s požadavkem na fotbal jména slovo ' fotbal ' byl velmi
zřídka použitý. Dnes rostoucí použití slova může dobře dlužit hodně ke kulturní vládě USA, který
formuje jazyk a definice dobře za jeho hranice. Nicméně fotbal zůstane zdaleka nejvíce obyčejné
slovo používalo celosvětově popisovat sport.

Práva fotbalu
Pravidla fotbalu jsou známá jako práva fotbalu[1] a být založený na úsilích vyrobený v střední19. století normalizovat pravidla široce rozlišných fotbalových zápasů hrál si na schoolss
veřejnosti a univerzity Anglie. První soubor pravidel podobat se moderní hře byl produkován u
Trinity vysoká škola, Cambridge v 1848, u setkání navštíveného zástupci od Eton, Harrow,
Rugby, Winchester a Shrewsbury, ale to bylo daleko od všeobecně adoptoval. Zvláště, šířka cíle
fotbalu je definována jako vzdálenost mezi dvěma stromy v parku Cambridgea. Množství
revidovaných pravidel bylo následovně navrhováno, nejvíce pozoruhodně Sheffield fotbalovým
klubem (vytvořeným bývalými žáky od Harrowa) v 1857 a pravidla JC Thring v 1862. Tato úsilí
kulminovala tvořením fotbalového svazu v 1863 který nejprve se setkal na večeru 26. října 1863.
Mezi Říjnem a Prosincem Freemason je hospoda na velké královské ulici, Londýn, bylo nastavení
pro sérii šesti setkání, která nakonec produkovala první úplný soubor pravidel. Na finálním
mítinku, zástupce od Blackheath stáhl jeho klub z FA přes pravidlo zakázat hackerství (kopat
oponenta do holení). Blackheath klub později pokračoval k formě Rugby odbor fotbalu.
Dnes práva fotbalu jsou určena mezinárodním fotbalovým svazem nastoupit na (IFAB). Tabule
byla tvořena v 1882 po setkání v Manchesteru fotbalového svazu, Skotský fotbalový svaz (SFA),
Fotbalový svaz Walesu (Faw) a irský fotbalový svaz (IFA) (nyní představenstvo ve Severním
Irsku a nebýt zmaten fotbalovým svazem Irska (FAI) představenstvo ve Irské republice).
Mezinárodní fotbalové tělo FIFA byl tvořen v Paříži v 1884 a deklaroval, že oni by se drželi
pravidel usazený IFAB. Rostoucí popularita mezinárodní hry vedla k přístupu FIFA zástupců k
IFAB v 1913. Dnes tabule je tvořena čtyř zástupců od FIFA a jeden zástupce od každého asociací
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Britů.
Oficiální pravidla hry jsou
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Právo 1: Pole hry
Právo 2: Míč
Právo 3: Množství hráčů
Právo 4: Vybavení hráčů
Právo 5: Rozhodčí
Právo 6: Pomocní rozhodčí
Právo 7: Trvání zápasu
Právo 8: Začátek a restart hry
Právo 9: Míč v a ven hry
Právo 10: Metoda vyhodnocování
Právo 11: Offside
Právo 12: Fauly a nesprávné chování
Právo 13: Volné kopy
Právo 14: Penalta
Právo 15: Vrhat-v
Právo 16: Výkop
Právo 17: Rohový kop

Předmět hry
Dvě skupiny jedenácti hráčů na každé straně tvrdí dostat kulatý míč do jiného týmového cíle.
Strana, která dělá toto nejvíce často je vítěz. Primární pravidlo pro tento cíl je že téměř všichni
hráči nemohou používat jejich ruce nebo paže jakýmkoli způsobem chvíle v poli.

Úředníci
Hra je předsedal rozhodčím, jehož rozhodnutí jsou finální, pomáhal dva pomezní rozhodčí, nyní
oficiálně odkazoval se na v těchto dnech PC jak asistentů rozhodčího. V mnoha hrách nahrazení
je dostupné, a on nebo ona je obyčejně známá jako čtvrtý úředník

Týmy
Každý tým má brankáře cíle, který má dovoleno dotýkat se míče s jeho zbraněmi a ramena když
on stojí uvnitř vnější označené oblasti kolem cíle domova, který je volán pokutové území (aka
“krabici”). Pokutové území nebo 18 krabice yardů, má meze dal 18 yardů ke každé straně cíle, a
18 yardů před tím.
Deset hráčů outfield na jedné straně není povolené dotýkat se míče s jejich zbraněmi nebo ramen
zatímco míč je v hře, ale smět nicméně hrát to s nějakou jinou částí jejich anatomií. Jediná
výjimka k tomuto je, když míč je vykopnut hry a připojit vyplývá.
Číslo, (proměnná ligou a národ), hráči mohou být nahrazení náhradami během běhu hry. Obvyklé
důvody pro nahrazení hráče zahrnují zranění, únava, neúčinnost, taktický přepínač, nebo marnit
malý čas u konce jemně duchapřítomné hry.

Hrací pole
Shodovat se k IFAB pravidlům
délka fotbalového hřiště (nebo
Standard měření fotbalového hřiště () ()
“houpat se”) pro mezinárodní
utkání by měla být v dosahu 100-110 metry a šířka by měli být v dosahu 64-75 metry. (pro jiné
zápasy omezení jsou volnější: 90-120 délku metrů 45-90 šířku metrů.) oblast je pod hektarem.
Hřiště je rozděleno ve středu: toto je poloviční linka. Přesně uprostřed přes poloviční linku je bod
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centra (toto je kde míč zahájí hru od). Kruh je kreslen kolem bodu centra, středový kruh který má
okruh 10 yardů (9.144 m) od bodu centra.
U jednoho konce hřiště je cíl. Toto je poštovní schránka-formoval schránku se sítí za tím jehož
rozměry jsou: 8 noh (2.44 m) na výšku a 24 noh (7.32 m) na šířku. Dvě krabice jsou vyznačeny
na hřišti před cílem. Menší krabice, který je vyložen obklopit cíl u rovnat se vzdálenosti 6 yardů
(5.5 m) označí kde brankář může vzít výkopy od. Vnější krabice je známá jako pokutové území
nebo 18 krabice yardu, a je dal 18 yardů (16.5 m) ke každé straně cíle, a 18 yardů před tím. Malý
půlkruh je také kreslen u okraje pokutového území, D, 10 yardů (9.5m) od penaltové značky.
Toto je zóna vyloučení pro všechny hráče jiná než jeden brát kop do události trestu být udělen.
penaltová značka je okamžitě uprostřed a 12 yardů (11 m) před cílem.
V každém rohu hřiště malý čtvrtinový kruh se 1 yardovým poloměrem je kreslen kde rohové kopy
jsou vzaty od.

Trvání
Běžně zápas trvá 90 minut (dvě poloviny - 45 zapisuje každého) plus nějaký další čas na stávky.
Tam je obvykle 15 minuty se zlomí mezi polovinami. Jediné události pro který čas mohou být
přidány být pro hodnocení zraněných hráčů, odstranění zraněných hráčů a plýtvání času (který
může zahrnovat čas na náhrady). Některé hry, zvláště drtivá soutěž odpovídá si, starat se o '
nastavený čas ' v události svázaného výsledku u konce normálního času. Jiné variace na téma
takový jak ' zlatý cíl ' nebo ' přestřelky trestu smět také být zaujatý v končit hru.

Události
Hlavní mezinárodní soutěž ve fotbale je Světový pohár organizovaný FIFA. Světová pohárová
soutěž převezme místo dva období roku. Přes 160 národních týmů účastnit se oblastních
kvalifikačních turnajů pro místo v finále. Finální turnaj, který je držel každé čtyři roky, nyní
zahrnuje 32 národních týmů (zvětšil se z 24 v 1998) soutěžit přes 4 období týdnu.
Hlavní národní soutěže kontinentů jsou:
z
z
z
z
z
z

Evropa: Evropské mistrovství
Jižní Amerika: Copa Amerika
Afrika: Africký Nations pohár
Asie: Asijský pohár
Severní Amerika: CONCACAF zlatý pohár
Oceánie: Oceánie pohár

Událost hlavního klubu v Evropě je Liga vítězů, zatímco událost hlavního klubu v Jižní Americe
je Copa Libertadores.

Násilí
Toto má špatnou stranu, zatímco skupiny fanatiků často zavinily poruchy a někdy tragédie (vidí
chuligány, Heysel stadiónovou pohromu a Válku fotbalu).

Národní ligy
Tady je seznam spojení na národní ligové fotbalové týmy:

http://wikipedia.infostar.cz/f/fo/football__soccer_.html

24.2.2009

Fotbal (fotbal)

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Page 5 of 6

Argentinské fotbalové League týmy
Brazilské fotbalové League týmy
Bulharské fotbalové League týmy
Kyperské fotbalové League týmy
Holandské fotbalové League týmy
Anglické fotbalové League týmy
Francouzské fotbalové League týmy
Německé fotbalové League týmy
Řecké fotbalové ligové týmy
Maďarština týmy fotbalové ligy
Italská fotbalová liga
Japonské fotbalové League týmy
Mexické fotbalové League týmy
Norské fotbalové League týmy
Polské fotbalové League týmy
Rumunské fotbalové League týmy
Ruské fotbalové League týmy
Skotská fotbalová liga
Serbo-černohorská fotbalová liga
Sierra Leonean fotbalová liga týmy
Jižní africký premiér fotbalové League týmy
Španělské fotbalové ligové týmy
Turecké fotbalové ligové týmy
Ukrajinská fotbalová liga týmy
Sjednocené States fotbalové týmy
Velšské fotbalové ligové týmy

Standard pro informace fotbalového klubu

Národní fotbalové týmy

Tady seznam spojení na strany se vztahuje k národním fotbalovým týmům:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Argentinské národní fotbalové družstvo
Brazilské národní fotbalové družstvo
Anglické národní fotbalové družstvo
Francouzské národní fotbalové družstvo
Německé národní fotbalové družstvo
Iránské národní fotbalové družstvo
Italské národní fotbalové družstvo
Japonské národní fotbalové družstvo
Norské národní fotbalové družstvo
Skotské národní fotbalové družstvo
Švédské národní fotbalové družstvo
Jednotné státy národní fotbalové družstvo

Viz též:
z
z
z
z
z

Fotbalové družstvo
FIFA
Fotbalový svaz
UEFA
Slavní fotbalisté
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Seznam týmů fotbalu
Rush brankář
Keepie uppie
Paralympic fotbal
Fotbal žen
Hattrick
Fotbal odříkávat

Externí odkazy
z
z
z
z
z

Aktuální práva hry (LOTG)
Federace Internationale de fotbalový svaz (FIFA)
Fotbalový svaz (FA)
Skotský fotbalový svaz (SFA)
Odbor des asociace Européennes de fotbal (UEFA)
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