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“Məşqçi həm meydançada, həm də meydançadan kənarda oyunçularla 
sağlam ünsiyyət qurmalı və bütün oyunçulara bərabər yanaşmalıdır.”

Firəngiz  Teymurova: 19 yaşadək qızlardan ibarət 

Azərbaycan Milli  Komandasının yarımmüdafiəçisi

Qızlara müstəqil qadın keyfiyyətlərinin aşılanması

Məşqçilər üçün qeyd
Onların cəmiyyətdəki gələcək rolundan asılı olmayaraq, bu gün futbol oynayan qızlar 
Azərbaycanın gələcək qadınları olacaqlar və bir futbol məşqçisi kimi həmin qızların 
güclü, inamlı və müstəqil qadın kimi böyüməsinə töhfə vermək baxımından böyük 
məsuliyyət daşıyırsınız.

Siz məşqçi olduğunuzdan, mühüm ictimai lidersiniz və lider olmaq sizdə futbolu:

• Ayrı-seçkilikdən 

• Cins əsaslı zorakılıqdan uzaq idman növünə çevirmək məsuliyyəti yaradır. 

Əgər siz kişisinizsə və qızlardan ibarət komandanın məşqçisisinizsə, onları bir-birlərinə 
dəstək olmağa, öz üzərlərinə liderlik vəzifələri götürməyə və özləri ilə bağlı qərarlar 
verməyə rəğbətləndirməklə sizin məşqçilik fəaliyyətiniz güclü kişi liderin 

komandasındakı gənc qadınlarla ləyaqət və hörmət əsasında davranış tərzləri ilə 
bağlı nümunə olmaq üçün gözəl imkan verir.

Qadın məşqçi kimi isə, SİZ birgə işlədiyiniz qızlar və gənc qadınlar üçün nümunəsiniz və 
bunun fərqində olub-olmamağınızdan asılı olmayaraq davranışlarınız çalışdırdığınız 
qızlara mühüm təsir göstərəcək. Bu kitabça futbolu qızlar və gənc qadınlar üçün 
daha təhlükəsiz, maraqlı və əyləncəli etməklə qadın futbolunu inkişaf etdirmək üçün 
məşqçilərə və klublara kömək məqsədilə hazırlanmışdır.
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Qızlara və qadınlara məşqçilik etmək
Futbol futboldur. Bu oyunun kişi və qadın versiyaları arasında bacarıqlar, taktika və 
strategiya baxımından kiçik fərqlər ola biləcəyinə baxmayaraq, futbolun məzmununun 
əksər hissəsi eynidir və dünyanın ən yaxşı qadın futbolçuları diqqətəlayiq hazırlıq və 
bacarıq nümayiş etdirirlər. Kim Marta, Christine Sinclair, Abby Wambach ya Birgit 
Prinz ilə çiyin-çiyinə oynamaq istəməz?

Beynəlxalq tədqiqat1 gənc qızlara məşqçilik etməyin gənc oğlanlara məşqçilik 
etməkdən fərqli olduğunu göstərir. Lakin, fərqli olan sizin NƏYİ məşq etdirməyinizlə 
bağlı deyil, dəyişiklikləri zəruri edən ən yaxşı nəticələr üçün NECƏ məşq etdirməyinizlə  
bağlıdır.

Oğlanlara məşqçilik etmək:  Oğlanlar birgə oyun oynadıqda onlar təcrübədə həqiqi 
səylər göstərirlər və komanda oyunu ilə bağlı bacarıqlarını nümayiş etdirirlər.Bu, tez 
bir zamanda müsbət nəticələrə gətirib çıxarır və komanda birlikdə işlədikcə komanda 
üzvləri komandaya qəbul olunurlar. 

Kifayət qədər səy göstərməyənlər isə 

digər komanda üzvləri tərəfindən sıxışdırılmaqla komandadan  kənarlaşdırılırlar. 
Oğlanlar hətta bir-birlərini bəyənmədən də yaxşı oynaya bilərlər. Səylər öz bəhrəsini 
verir və nəhayət komanda üzvü olmaqla nəticələnir.

Qızlara məşqçilik etmək: Qızlar 
komandadakı digər qızlar tərəfindən 

qəbul olunduqlarını hiss etməyincə 
çox vaxt həqiqi səy göstərməyə 

həvəsli olmurlar və komanda 

yoldaşları tərəfindən qəbul 

olunmayan qızlar nadir hallarda1 
mövcud potensiallarından ən yaxşı 
şəkildə istifadə edirlər. 

Onlar özlərinin qəbul olunduqlarını 

hiss etdikdə inamla irəliləyir, səylə 

çalışır və həqiqi bacarıqlarını nümayiş 
etdirirlər. 

Komanda üzvləri tərəfindən qəbul 

olunmaq əzmkarlıqla nəticələnir 

və     həmin     əzmkarlıq     getdikcə 
komandanın ən yüksək 

səviyyədə kollektiv oyun nümayiş 
etdirməsinə gətirib çıxarır.
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Məşqçilik – Oyunçuların bizə söylədiklərindən

  Bizim üstümüzə qısqırmayın – bu, öyrənməyimizə kömək etmir!

Azərbaycandan olan gənc qız oyunçularla müsahibələr zamanı onlar bizə məşq 

etməyi xoşladıqlarını, yeni bacarıqlar öyrənmək istədiklərini və məşqçilərdən daha 

yaxşı öyrənmək üsulları ilə bağlı təkliflər gözlədiklərini bildirirdilər. Lakin, onlar 

təkrar-təkrar vurğulayırlar ki, məşqçilər onların üstünə qışqıranda heç nə öyrənə 

bilmirlər. Oyunçular deyirlər ki, məşqçilər onların üstünə qışqıranda, onlar fikirlərini 

deyilənlərə cəm edə bilmir və bacarıqları mənimsəməklə bağlı tərzlərini dəyişə 

bilmirlər.

  

  Qızlar bizə necə məşqçilik istədiklərini bildirdilər:

• Konkret bacarığı mənimsəməyimizin bizə hansı səbəbdən lazım olduğu və 

həmin bacarıqdan oyun vaxtı nə zaman istifadə etmək lazım olduğu bizə 

izah edilsin.

• Bacarığı necə həyata keçirmək qısa təsvirlə bizə nümayiş etdirilsin (zəhmət 

olmasa, birdən-birə həddən çox məlumat verilməsin). 

• Bizə bacarığı məşq etmək imkanı verilsin və biz onu yanlış yerinə yetiririksə, 

onu düzgün yerinə yetirmək üçün nə etməli olduğumuz başa salınsın.

• Bizə həmin bacarıqdan əyləncəli oyun və ya fəaliyyətdə (iki-iki və ya üç-üç) 

istifadə etmək imkanı verilsin ki, biz həmin bacarıqdan oyun vəziyyətində 

istifadə etməyə öyrəşə bilək.

• Öyrəndiyimiz bacarıqdan real oyun vəziyyətində istifadə etmək təşviq 

edilsin. 
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Bu nə deməkdir?

  Nəticəyə deyil, prosesə diqqət yetirmək

Qızlar olaraq elə də uzun müddət futbol oynamaq şansımız olmayıb. Biz bu oyunu 

sevirik, lakin bu oyun haqqında daha uzun müddət futbol oynayan oğlanlar qədər 

bilikli olmaya bilərik.

Bu isə o deməkdir ki, BİLMƏDİKLƏRİMİZİ bildiyimizi güman edə bilərsiniz. Biz ağılsız 

deyilik, sadəcə sizin oyun barədə daha çox şeyləri bizə öyrətməyiniz 

lazımdır.

Əgər bizə öyrənməkdə və fikrimizi öyrənmə prosesinə yönəltməkdə köməklik 

göstərsəniz, biz daha sürətlə inkişaf edəcəyik və nəticələr göstərəcəyik!

  

  Uzunmüddətli oyunçu hazırlığı üçün məşqçi

Məşqçilər idmançıları dərhal uğur qazanmaq və ya uzunmüddətli inkişaf üçün 

çalışdıra bilərlər. Dərhal uğur qazanmağa yönəlik məşqçilik çox vaxt yeni öyrənilən 

bacarıqlardan oyun vəziyyətlərində istifadə etməmək və yalnız keçmişdə işə yaramış 

bacarıqlara əsaslanmaq deməkdir.

Qızların və gənc qadınların məşqçiləri onların oyun təcrübələrini artırmağın və pisi 

yaxşıdan ayırmağı bacaran və bu cür biliklər əsasında hərəkət edən inamlı, müstəqil 

idmançılar kimi inkişaf etdirməyin ən mühüm məsələ olduğunu 

oyunçulara nümayiş etdirməlidirlər.

Bütün oyunçular oyun zamanı ən yüksək səviyyəyə çata bilmədiklərindən, Sizin 

məşqçi kimi işiniz hər bir idmançını təkcə idmanda deyil, həm də həyatda uğur 

qazanmaq üçün məşq etdirməkdir.
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  Özünəinam hissinin aşılanması

Özünəinam hissi insanın öz dəyərini, yəni özü haqqında necə düşündüyünü 

qiymətləndirməsidir. Qızlarda özünəinam hissi yüksək olduqda, onlar özlərini daha 

inamlı hiss edir, daha ünsiyyətcil olur və idman və həyatda daha çox uğur qazanırlar.

Yüksək özünəinam nailiyyətlər, yeni bacarıqları mənimsəmək və əldə olunan 

nailiyyətlərin başqaları tərəfi ndən qiymətləndirilməsi sayəsində əldə olunur.

Artıq futbol oynayan qızlar səmərəli məşqçi fəaliyyətləri, təlim və rəqabət şəraitində 

futbol qabiliyyətlərinin yaxşılaşmaqda olduğunu müşahidə etməklə özünəhörmət 

hissinə yiyələnirlər. Onlar indiyədək futbol oynamaq imkanı olmamış digər qızlar və 

gənc qadınlar üçün nümunə olmaqla özünəinam hissini daha da artıra bilərlər.

  Məşqçilik fəaliyyəti

Oyunçularınızı bunlara rəğbətləndirin:
Hər hansı yeni bacarıq əldə etmək və ya hazırlıq səviyyəsini yaxşılaşdırmaq kimi 
futbolla bağlı qarşıya məqsədlər qoymaq və onlara nail olmaq; Heç vaxt futbol 
oynamamış dostlardan birini “tanışlıq” məşqinə gətirmək; Futbolla bağlı 
öyrəndiklərini valideynlərlə paylaşmaq; İdman növündə iştirak və onun əhəmiyyəti 
barədə məktəb, sinif və ya gənclərlə söhbətlər aparmaq; Valideynlərini, ailə üzvlərini 
və dostlarını məşqlərinə və  oyunlarına baxmaq üçün gətirmək.
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  Futbolda və həyatda diqqətli olmaq

Təəssüf ki, dünya heç də həmişə təhlükəsiz olmur, qızlar və gənc qadınlar 

özlərini dil “yarası”ndan, mənəvi, fiziki və qeyri-etik zərbələrdən qorumağı 

bacarmalıdırlar. 

Dil “yarası”: təhqiredici və həqiqətə uyğun olmayan adlarla və ya  sözlərlə 

çağırılmaq.

Mənəvi zərbə: alçaldılmaq və ya özünü faydasız hiss etməyə vadar 

olunmaq

Fiziki zərər: incidilmək, döyülmək və ya zəruri olduqda tibbi müalicədən 

məhrum edilmək.

Ədəbsiz toxunuş: iradəsi əleyhinə toxunuşa, nəvazişə məruz qalmaq, və 

ya hər hansı yaxınlıq əlaqəsində iştiraka məcbur edilmək.

Futbolda, oyunçulara zərər digər oyunçular, məşqçi və ya hakimlər, azarkeşlər  

və ya valideynlər, qohumlar, yad adamlar və ya dostlar tərəfindən vurula bilər, 

vurulan zərər orta və olduqca şiddətli olmaqla müxtəlif cür ola bilər.

İdmanda bu, aşağıdakılar baxımından oyunçunun təhlükəsizliyi haqqında 

düşünməyə kömək edir:

Tövsiyə olunan təcrübə – işləri oyunçuların təhlükəsizliyini təmin edə 

biləcək şəkildə icra etmək

Yanlış təcrübə – işləri qadın oyunçuları zərər riski ilə üzbəüz qoyan şəkildə 

icra etmək

Səhlənkarlıq: qadın oyunçuların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 

ZƏRURİ tədbirlər görməmək

Qəddar münasibət: oyunçulara bilərəkdən zərər vurmaq məqsədi 

daşıyan hərəkətlər.



10

  Misallar - Futbolda 

Tövsiyə olunan təcrübə: Komanda üzvləri valideynlərindən biri tərəfindən 

götürülənədək onlarla açıq ictimai yerdə birlikdə gözləmək və ya bir neçə komanda 

üzvünə evlərinə birlikdə getməyi tapşırmaq.

Yanlış təcrübə: Gənc futbolçu xanımın evə necə gedəcəyi ilə maraqlanmadan onu 

məşqdən sonra yalnız qoymaq.

Səhlənkarlıq: Hər hansı zədəni müalicə etdirməmək və oyunçuya oyunu udmağa 

kömək etmək naminə zədəli vəziyyətdə oyunu davam etdirməyə icazə vermək.

Qəddar münasibət: Misal üçün, vacib oyunda pis oynadıqlarına görə hər hansı 

oyunçunu bilərəkdən vurmaq.

  

  Məşqçilik fəaliyyəti

Oyunçularınızı 4 kiçik qrupa bölün və hər bir qrupa lider seçməyi və ya təyin etməyi 

tapşırın.

Hər bir qrup liderinə bir vərəq verin.  Hər bir vərəqin yuxarısında bu başlıqlardan 

BİRİNİ yazın: Tövsiyə olunan təcrübə, Yanlış təcrübə, Səhlənkarlıq və ya Qəddar 

münasibət.

Dil “yarası” mövzusunda Tövsiyə olunan təcrübə, Yanlış təcrübə, Səhlənkarlıq və ya 

Qəddar münasibətlə bağlı nümunələri vərəqlərdə qeyd etmək üçün (vərəqdə hansı 

başlığın olmasından asılı olaraq) hər qrupa 10 dəqiqə vaxt verin.

Qrup liderlərindən öz nümunələrini bütün komanda üzvləri ilə bölüşməyi xahiş edin.

Verilmiş nümunələr əsasında, komandanın oyunçulardan və məşqçilərdən 

gözlədikləri davranış tərzini KOMANDA ŞƏKLİNDƏ müəyyənləşdirin.

Bu fəaliyyəti müxtəlif vaxtlarda mənəvi, fiziki və qeyri-etik zərərlərlə bağlı təkrar edin.
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  Nə qədər ciddi?

Futbolda bütün qayda pozuntuları eyni deyil. Hər bir vəziyyətdə hakim nə baş 

verdiyini görür və qərar qəbul edir. Hakim qapıya sərbəst zərbə, cərimə zərbəsi və ya 
penalti təyin edə bilər, həmçinin oyunçuya xəbərdarlıq kimi sarı  və ya meydandan 
kənarlaşdırmaq üçün qırmızı vərəqə göstərə bilər. Qayda pozuntusu, həqiqətən də 
kobuddursa, futbol liqası və ya futbol federasiyası oyunçunu kənarlaşdıra, hətta ona 
futbol oynamağı qadağan edə bilər.

Eynilə, həyatda da bütün məsələlər eyni dərəcədə ciddi deyil. Bir məşqçi kimi Siz 
oğlan tərəfindən qız oyunçularınızın hər hansı birinə nalayiq sözlər deməsinin şahidi 
olsanız, bu halda zərər çəkmiş qız oyunçuya dəstək nümayiş etdirmək, oğlanı başa 
salmaq üçün onunla sadəcə söhbət etmək və davranışının yanlış olduğunu bildirmək 
kifayət edə bilər.

Digər tərəfdən, bir məşqçi kimi oyunçularınız sizə etibar edirlər və evdə və ya 

icmada məruz qaldıqları ciddi etinasızlıq və ya qəddar münasibət haqqında sizə 
danışa bilərlər.

Oyunçularınızdan birinin qəddar münasibətə məruz qaldığını ƏMİNLİKLƏ 

öyrəndikdə (və ya hətta bu barədə şübhələndikdə) təxirəsalınmaz tədbirlər həyata 
keçirmək üçün mənəvi, bəlkə də hüquqi məsuliyyət daşıyırsınız.

Heç bir tədbir görməmək ÇIXIŞ YOLU DEYİL.

Hər hansı tədbir görmək öz-özlüyündə problemi həll etmək və ya onunla məşğul 

olmaq DEMƏK DEYİL. Bu, doğru insanların məlumatlandırılmasını təmin etmək 
deməkdir. Bu, öz klubunuzu məlumatlandırmaq və klub rəhbərliyi ilə birlikdə 

vəziyyətin uşaqlara qayğı qurumlarına və yaxud polisə məruzə edilmək üçün kifayət 
qədər ciddi olub-olmadığı barədə qərar vermək deməkdir.

UŞAQLARA QAYĞI QURUMLARINA VƏ YA POLİSƏ XƏBƏR VERİB VERMƏMƏKLƏ 
BAĞLI HƏR HANSI ŞÜBHƏNİZ VARSA,ONLARI DƏRHAL MƏLUMATLANDIRMAL-
ISINIZ, ÇÜNKİ ŞÜBHƏDƏ OLMAQ ARTIQ VƏZİYYƏTİN MƏRUZƏ EDİLMƏK ÜÇÜN 
KİFAYƏT QƏDƏR CİDDİ OLMASI DEMƏKDİR. NÖVBƏTİ ADDIMLAR BARƏDƏ 

QOYUN ONLAR QƏRAR QƏBUL ETSİNLƏR.
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  Nə qədər ciddi?

Hər hansı oyun zamanı hakimin hər dəfə öz fitini səsləndirməsi eyni dərəcədə ciddi 

pozuntu halı demək deyil. Həyatda da hər məsələ eyni dərəcədə ciddi olmur.

Səviyyə Futbolda Həyatda
Oyundankənar 
vəziyyət/Etikadan 
kənar vəziyyət

Topu oyundankənar vəzi-
yyətdə olan oyunçuya 
ötürmək. Bu cür vəzi-
yyətlərin heç birində oyu-
nçuya sarı vərəqə göstəril-
mir  və bu qayda pozuntusu 
deyil.

Şəxsi incitmək niyyəti olmadan 
ağılsız və ya qeyri-adekvat fikir 
söyləmək.

Qayda pozuntu-
su/Etikadan kənar 
hərəkət

Hər hansı üstünlük yaradan 
və ya rəqibə potensial zərər 
vura biləcək şəkildə topu 
almaq, rəqib oyunçunu qay-
dalara zidd şəkildə itələmək 
və ya əllə oynamaq.

Şəxsi incitmək və ya alçaltmaq 
niyyəti ilə ağılsız və ya qey-
ri-adekvat fikir söyləmək.

Sarı vərəqə/
Məzəmmət

Çox vaxt rəqibin zədələn-
məsi ilə nəticələnə biləcək 
daha ciddi qayda pozuntu-
su

Sözlə yüngül həqarət və ya 
şəxsi təhlükəsizliyə yönəlik 
məqsədyönlü təhdidlər.

Qırmızı vərəqə/
Cəza

 Rəqibə qarşı çirkin olan və 
ya ciddi zədə (və ya faktiki 
zədə) riski yaradan, açıq-
aşkar bilərəkdən edilən 
daha ciddi qayda pozuntu-
su 

Sözlə həqarət, şəxsi təhlükəsi-
zliyə yönəlik təhdidlər, mənəvi 
təhqirlər və ya uyğun olmayan 
toxunuş.

Qadağa Rəqibə və ya hakimə 
bilərəkdən ciddi xəsarət 
yetirmək. Çox vaxt təkrarla-
nan qayda pozuntularından 
sonra.

Sözlərlə ciddi həqarət, mənəvi, 
fiziki və ya cinsi zorakılıq. Təkrar-
lanan zorakılıq ola bilər. 
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  Oyundankənar vəziyyət - oyunda

  “Etikadan kənar vəziyyət” – həyatda

Oğlanlar qızlar haqqında və ya onlara qarşı təhqiredici, yolverilməz ifadələrdən 

istifadə etdikdə, həmin ifadələr mənfi  tərzdə onların zahiri görünüşünə qarşı 

yönəldikdə və ya digər şəkildə hörmətsizliyə səbəb olduqda etikadan kənar 

vəziyyətdə olurlar. Çox vaxt bu cür ifadələr qrupda dostlarının qarşısında ağıllı və 

məzəli görünmək və ya qızların diqqətini özünə cəlb etmək istəyən, lakin bunun 

yolunu bilməyən oğlanlar tərəfi ndən işlədilir. Bəzən oğlanların işlətdikləri ifadələr 

sadəcə düşüncəsizlikdən qaynaqlanır.

Hər hansı qıza qarşı işlədilən ifadələr onu incitmək məqsədilə edilirsə, onlar off sayd 

yox, qayda pozuntusu vəziyyəti yaradır və kifayət qədər daha ciddi məsələdir.

Oyundankənar vəziyyət qayda pozuntusu deyil və buna görə oyunçulara heç bir 

halda sarı və ya qırmızı vərəqə göstərilmir. Lakin, oyunçular bundan üstünlük 

qazanmasınlar deyə cəza tədbiri görülməlidir.
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  “Etikadan kənar vəziyyət” ifadələrinə dair nümunələr

Oğlanlar tərəfindən (həmçinin, təəssüf ki, bəzən qızlar tərəfindən) işlədilən “etikadan 

kənar vəziyyət” ifadələri aşağıdakılar ola bilər.

Həqarət

“Qızlara futbol oynamağa icazə vermək lazım deyil”. 

“Topu lap qız kimi vurursan.”

Yolverilməz ifadələr

“Futbol oynamaqla heç vaxt ailə qura bilməyəcəksən.”

Zahiri görünüşlə bağlı mənfi ifadələr

“Sən futbol oynamaq üçün çox köksən.”

“O qədər arıqsan ki, külək səni uçurdar.”

“Sənin ayaqların o qədər arıqdır ki, heç kimdən top ala bilməzsən.” 

Hörmətsizlik

“Sən evdə qalıb ev işləri görməli və körpə qardaşına baxmalısan”.

“Get evdə yeməyini bişir”.

“Sən qızsan, futboldan baş açmazsan.”
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  Etikadan kənar vəziyyət – oyunçularınıza verəcəyiniz   
  məsləhət

Məşqçi kimi oyunçularınızdan birinin və ya bir neçəsinin fitə basıldığının və ya 

yamsılandığının şahidi ola bilərsiniz və sizə tədbir görmək üçün plan lazımdır.

Bir yanaşma aşağıdakılarla bağlı oyunçularınızla açıq söhbət etməkdən ibarətdir:

Bu cür ifadələrin onlara necə təsir edəcəyini düşünün. 

Onlara hər hansı fikri söyləməzdən əvvəl fasilə verməyi, bir neçə dəfə dərindən nəfəs 

almağı və onu söyləməyin əhəmiyyətli olub-olmadığını müəyyənləşdirməyi tövsiyə 

edin. Onlara bildirin ki, kənardan söylənilən hər bir sözə cavab verməyə bilərlər, lakin 

elə vəziyyətlər vardır ki, tədbir görməyi tələb edə bilər.

Fərdi qaydada verilən cavablar – məqsədə uyğun olduqda

Oğlanlar qızlar haqqında yersiz ifadələr işlətməklə dostlarında təəssürat yaratmaq 

istədikdə, çox vaxt sadəcə yaxşı görünməyə çalışırlar və insanların qarşısında həmin 

oğlanların üstünə qışqırmaq onları digər ifadələr işlətməyə də cəsarətləndirə bilər.

Onlarla arxayınlıqla təkbətək söhbət edə biləcəyiniz yerdə (misal üçün, sinif 

otağında) görüşmək əksər hallarda daha çox işə yarayır. Onları sakit və aram şəkildə 

başa salın ki, onların işlətdikləri ifadələrdən narahat olmusunuz və xoşunuza gəlməy-

ib, həmin vəziyyətin bir daha təkrarlanmayacağına ümid edirsiniz. 

Davranış barədə xəbər vermək

Onlar həmin oğlanla söhbət etdikdən sonra eyni vəziyyət davam edərsə, yəqin ki, 

təhqiredici hərəkət barədə sizə, məşqçiyə, valideynə, müəllimə və ya rəhbərə 

məlumat verməyin vaxtıdır.
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  Etikadan kənar vəziyyət – Oyunçuların narahatlıqlarını 
  cavablandırmaq

Hər hansı oyunçu ona qarşı işlədilmiş təhqiramiz ifadələrlə əlaqədar sizə müraciət 

edirsə, SİZ HEÇ BİR TƏDBİR GÖRMƏMƏKLƏ VƏZİYYƏTİ DAHA DA PİSLƏŞDİRƏ 

BİLƏRSİNİZ!

             

Görə biləcəyiniz tədbirlər.

1.Oyunçunuzu  onun narahatlığına ciddi yanaşdığınıza, ona dəstək verəcəyinizə və 

müvafiq tədbir görəcəyinizə inandırın.

2.Günahkar şəxslə təklikdə danışın və onu başa salın ki, davranışları yolverilməzdir, 

onlarla bağlı dözümlülük göstərilməyəcəkdir və bir daha təkrar olunmamalıdır. Həmin 

şəxsi başa salın ki, xoşagəlməz hadisə barədə sizə məlumat vermiş şəxsə hədə-qorxu 

gəlsə, bu məsələnin daha ciddi məcraya yönəlməsinə səbəb olacaq (klub rəsmilərinə, 

müəllimlərə, valideynlərə və ya polisə xəbər veriləcəkdir).

3.Günahkar şəxs futbolla bağlılığı olan şəxsdirsə, ona başa salın ki, həmin hərəkəti bir 

daha təkrar edərsə onun komandasına/klubuna məlumat verəcəksiniz.

4.Hadisənin baş vermə tarixi və gördüyünüz tədbirlə əlaqədar yazılı hesabat 

hazırlayın.

5.Oyunçuya deyin ki, günahkar şəxslə söhbət etmisiniz və oyunçular bu cür 

vəziyyətlə yenidən qarşılaşarlarsa və ya günahkar şəxs hər hansı şəkildə onlara 

hədə-qorxu gələrsə, sizə xəbər versinlər.

6.Oyunçunu əmin edin ki, bu cür vəziyyətdə sizə xəbər verməklə düzgün addım atıb.
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 Məşqçilik fəaliyyəti: Komandanın problemlərini həll etmək

Məşqin sonunda bərpa hərəkətləri zamanı və ya qeyri-əlverişli havada zalda məşq 

zamanı, oyunçuları 3-4 kiçik qrupa bölün.

• Hər bir qrupdan məqbul hesab etdikləri və narahat olduqları ifadələr barədə 

danışmağı xahiş edin. Onlara narahatlığa səbəb olan ifadələrin siyahısını 

tərtib etməyi tapşırın.

• Onlara  qarşı nalayiq ifadələr işlədildiyi halda görməli olduqları tədbirləri 

yazılı şəkildə qeyd etməyi xahiş edin. Ehtiyac olduqda, onları əvvəlki 

səhifədə sadalanan fəaliyyətlərə yönəltməyə çalışın. (a) Komandanın və (b) 

sizin görəcəyiniz tədbirləri razılaşdırın.

• Vəziyyətlə bağlı özünüzün və komandanın görə biləcəyi tədbirlərlə bağlı 

razılaşdırılmış fikirləri əks etdirən kiçik plakat hazırlayın–plakatı görünən 

yerdə asın. 
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 Məşqçilik fəaliyyəti: Davranış normalarının hazırlanması

Komandanızın məşqinə və ya oyununa tamaşa edən şəxslərlə bağlı konkret 

qaydaların olması “etikadan kənar” ifadələrin azaldılmasına yardım edə bilər.  

Komandanın toplantısı zamanı hamını bir yerə yığın və sizin oyununuza tamaşa 

edən bütün şəxslər üçün davranış normaları müəyyənləşdirin. Davranış 

normalarında aşağıdakılarla oxşar hallar yer ala bilər:

• Oyunçuların üstünə qışqırmamalı

• Oyunçulara, məşqçilərə və hakimlərə hörmətlə yanaşmalı

• Hər iki komandanın yaxşı oyununu alqışlamalı

• Heç kimi fitə basmamalı və ya rişxənd etməməli

• Rəqib komandanın oyunçularını lağa qoymamalı

• Söyüş və ya ədəbsiz sözlər söyləməməli

• Heç bir etikadan kənar ifadələr işlətməməli

• Gənclərin oyununa tamaşa edərkən heç bir spirtli içki içməməli və ya 

• siqaret çəkməməli

• Təyinatlı (rəsmi) məşqçidən savayı oyunçulara keç kim məşqçilik etməməli 

və ya göstəriş verməməlidir.

Böyüklər (xüsusilə də məşqçilər) tamaşaçılarla danışmalı və onlardan davranışlarını 

dəyişməyi və ya meydançanı tərk etməyi tələb etməlidirlər. Oyunçular onlara qarşı 

nalayiq ifadələr işlədildikdə məşqçi kimi tədbir gördüyünüzün, etik davranışın sizin 

üçün önəmli olduğunun şahidi olmalıdırlar.

Tamaşaçılar üçün davranış normalarını onların görə biləcəkləri yerdə asın.
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 Qayda pozuntusu - oyunda: daha ciddi 

Oyundankənar vəziyyətlərdən daha ciddi qayda pozuntularıdır. Pozuntu halı, 

həmçinin onun nəticələri daha ciddidir.

Bəzən hakimlər oyunda baş verən qayda pozuntusunu görmürlər. Bu cür hallar baş 

verdikdə, komandalar həvəsdən düşə bilərlər. Onlar hakimin qayda pozuntusunu 

gördüyünü, lakin onu qeydə almadığını hesab etdikdə daha çox pərişan olurlar.

 Etikadan kənar hərəkətlər– həyatda

Futbolda olduğu kimi, qızlara və gənc qadınlara qarşı təhqiredici davranış digər 

davranışlarla müqayisədə daha ciddidir–lakin, qeyri-etik və ya təhqiredici hərəkətin 

nə qədər yüngül və ya ciddi olmasından asılı olmayaraq, sizin bir məşqçi 

kimi bu cür hərəkətlərdən xəbər 

tutan kimi tədbir görməyiniz 

VACİBDİR. Bunu etməsəniz, qayda 

pozuntusunu görən, lakin cərimə 

zərbəsi 

təyin etməyən

hakim kimi olursunuz.

Yadda saxlayın: problemi həll 

etmək sizin məsuliyyətiniz deyil, 

lakin müvafiq qurumları xəbərdar 

etməlisiniz.
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Bəzi qayda pozuntuları digərlərindən daha ciddidir və aşağıdakı cədvəldə müxtəlif 

qayda pozuntusu səviyyələri ilə bağlı fikirlər və onları məruzə etməklə bağlı təkliflər 

yer almaqdadır. Bütün hallarda, məqsəd qızlara müvafiq tədbirlər görməkdə yardım 

etməklə onların imkanlarını artırmaqdan ibarətdir.

Səviyyə Nümunə Tədbir
Etikadan kənar 

vəziyyət
“Qızlar futbol 
oynamamalıdırlar.”

Heç kimə xəbər verməyin. Təhlükəli 
deyilsə, birbaşa bu fikri söyləmiş şəxslə 
danışın.

Etikadan kənar 
hərəkət

“Futbol oynasan ailə 
qura bilməyəcəksən.”

Adətən heç kimə xəbər verməyin. 
Təhlükəli deyilsə, birbaşa bu fikri 
söyləmiş şəxslə danışın, lakin həmin 
davranış davam etdirilərsə, klub 
rəsmilərinə məlumat verin.

Məzəmmət Hər hansı qızı və ya 
gənc qadını qeyri-
məqbul, təhqiramiz 
adla çağırmaq.

Bu hərəkəti etmiş şəxs futbolla bağlı 
adamdırsa, bu barədə klubu, futbolla 
bağlı deyilsə valideynləri/müəllimləri 
məlumatlandırın.

Cəza Qeyri-məqbul 
toxunuş

Uşaq hüquqları ilə məşğul olan 
qurumların nümayəndələrinə xəbər 
verin. Polisə müraciət edib-etməmək 
barədə qərar verməyi onların öhdəsinə 
buraxın.

Qadağa Fiziki və ya cinsi 
zorakılıq

Dərhal polisə məlumat verin.
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 Qadın oyunçuların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
 klublar nə edə bilərlər?

Klublar (komandalar) öz oyunçularının, xüsusilə də qadın oyunçularının təhlükəsizliyini 
təmin etməklə bağlı məsuliyyət daşıyırlar. Ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübədə çox 
vaxt aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
Qadınların təhlükəsizliyinə görə fərdi qaydada məsuliyyət daşımaq
1. Komandada “Təhlükəsizlik əməkdaşı” adlı rəsmi və ya könüllü vəzifənin təsis 
edilməsi. Təhlükəsizlik əməkdaşı məşqçilik və ya komandanın seleksiya fəaliyyəti ilə 
məşğul olmayan etibarlı yaşlı qadın, ola bilsin ki, oyunçulardan birinin anası və ya yerli 
səhiyyə işçisi ola bilər. Təhlükəsizlik əməkdaşı hər hansı futbolçu digər bir oyunçu, 
məşqçilər korpusunun hər hansı üzvü və ya futbolla əlaqəsi olan və ya olmayan hər 
hansı digər şəxs  tərəfindən zorakılığa məruz qaldıqda və ya təhqir olunduqda, onun 
müraciət edə biləcəyi şəxsdir.
2. Hər bir mövsümün başlanğıcında, təhlükəsizlik əməkdaşı təklikdə komanda ilə 
görüş keçirir və qadınlara qarşı yolverilməz olan hərəkətləri izah edir, çətinliklərlə 
qarşılaşan hər hansı oyunçunun öz problemlərini əminliklə paylaşması üçün əlaqə 
məlumatlarını təqdim edir. Mümkün olduqda təhlükəsizlik əməkdaşları üçün təlimlər 
və metodiki materiallar təşkil edilməlidir.
3. Təhlükəsizlik əməkdaşlarının iki məsuliyyəti vardır. Əvvəla, onlar oyunçuların 
qarşılaşdıqları nalayiq hərəkətlərlə bağlı müraciət edə biləcəkləri şəxs olmalıdır. 
İkincisi, onlar nalayiq hərəkətləri müvafiq qurumlara məruzə etməlidirlər. Müvafiq 
qurumlar bunlardır: daha kiçik məsələlərlə əlaqədar, futbol klubu, məsələ daha 
ciddi olduqda isə, yerli uşaq hüquqları orqanları və/yaxud polis. PROBLEMİ HƏLL 
ETMƏK TƏHLÜKƏSİZLİK ƏMƏKDAŞININ MƏSULİYYƏTİ DEYİL, O SADƏCƏ VƏZİYYƏTİ 
MÜVAFİQ QURUMA BİLDİRMƏLİDİR. Hər hansı hadisə ilə əlaqədar kiməsə müraciət 
etməkdə çətinlik çəkdikdə, təhlükəsizlik əməkdaşı olduqca ehtiyatlı davranmalı, 
daha yuxarı instansiyaya məlumat verməli və müvafiq tədbir görməyi onlara həvalə 
etməlidir.
Məşqçilər və rəhbər işçilər üçün Peşəkar Davranış Məcəlləsinin olması
4.   Hər bir klub və ya komanda öz məşqçiləri və vəzifəli şəxsləri üçün davranış normaları 
qəbul etməli, uyğunlaşdırmalı və ya hazırlamalıdır. Bir çox idman və məşqçilik 
qurumları artıq bu işi həyata keçirmişlər və Azərbaycan dilinə tərcümə edilə biləcək 
müsbət nümunələri İnternetdən əldə etmək olar.
5. Hər bir klub və ya komanda şikayətlərə baxmaq üçün köklü proseslərə malik 
olmalıdır. Həmin proses şikayət etmiş oyunçunu, eyni zamanda məşqçini və ya rəhbər 
şəxsi zərərli və əsassız ittihamlardan qorumalıdır.
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 Hər hansı şəxsin təhqir olunması ilə bağlı əlamətlər

Məşqçilər öz oyunçularını hər kəsdən daha tez-tez görürlər və oyunçunun zorakılığa 

məruz qalması ilə bağlı hər hansı əlamətləri sezmək baxımından daha üstün mövqeyə 

malikdirlər. Təəssüf ki, məşqçi həm də aqressor ola biləcəyindən, klubun işində iştirak 

edən hər bir kəs bu cür əlamətləri ayırd etməyi bacarmalıdır.  

Oyunçunun zorakılığa məruz qala biləcəyini (evdə və ya futbol ictimaiyyəti 
daxilində) göstərən əlamətlər:
•    Çox az adamla dostluq edir və ailəsi onu az dəstəkləyir
•    Aqressor yaxınlıqda olanda narahat olur
•    Qançırları gizlətməyə çalışır
•    Məsuliyyətdən boyun qaçırır və digər komanda üzvlərindən çəkinir
•    Qəmli, yalqız, özünə qapanmış və qorxmuş görünür
•    Çox tez-tez xəstə görünür və məşqdən yayınır (konkret xəstəlik səbəbi olmadan)

•    Çəkingən və qəzəbli görünür

•    Narkotik maddə və ya spirtli içki aludəçisi olur

 Məşqçilər tərəfindən zorakılıq

Məşqçilərin mütləq əksəriyyəti öz oyunçularını qorumaq və həvəsləndirmək 

üçün ciddi səylər göstərirlər, lakin kişi və ya qadın olmaqla bəzi şəxslər potensial 

qurbanlarına yol tapmaq üçün məşqçilik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər.  

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki1 ,  məşqçilər tərəfindən zorakılıq baş tutduğu 

hallarda, belə bir ümumi əlamətlər üzə çıxır:

•  Cinsi zorakılıqla məşğul olan məşqçinin bir komandada EYNİ VAXTDA bir oyunçudan 

çox şəxsə qarşı zorakılıq etməsi olduqca nadir haldır. Adətən, onlar bir oyunçuya qarşı 

komandada olduğu müddətdə zorakılıq edir və daha sonra özlərinə yeni qurban 

seçirlər. BU, MÜHÜM MƏQAMDIR.

Bu, zorakılıq halının adətən araşdırılma üsulu baxımından mühümdür. Əgər 

1Fasting,K.,Brackenridge,C.H.(2005)Sexualabuse;Sexualharassment;Grooming;- Coach-athlete  rela-
tionships.http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/526
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hər hansı müstəntiq eyni komandanın digər üzvlərini dindirirsə, onlardan hər hansı 

birinin zorakılıq halı barədə məlumat verəcəyi ehtimalı olduqca azdır. Hər bir oyunçu 
“nəslində” qurbanın ola biləcəyi ehtimalına əsaslanmaqla, müstəntiqlər əvvəllər 
istintaqa cəlb olunmuş məşqçinin rəhbərliyi altında oynamış oyunçuları istintaqa 
cəlb etməlidirlər.

• Bəzi oyunçular digərlərinə nisbətən daha çox risk qarşısındadırlar. Zorakılığa məruz 
qalmaq riski çox olan oyunçular bunlardır:

 Uğursuz ailələrin qardaşları və ya bacıları olmayan üzvləri

 İdman karyerasında növbəti mərhələyə keçmək həddində olan və bunu 
həyata keçirmək üçün məşqçidən asılı olan idmançılar(məsələn,məşqçi oyunçunun 
yeniyetmələrdən ibarət yığma komandada oynamaq üçün seçilməsini və ya 
seçilməməsini tövsiyə etmək imkanına malik olduqda)

 Yarışlara məşqçisi ilə təkbətək yollanan və ya komanda səfərdə olarkən “pula 
qənaət etmək naminə” məşqçi ilə eyni otaqda qalan idmançılar.

 Məşqçi zorakılığı – diqqət yetirilməli əlamətlər

Məşqçilər digər məşqçilərin yanında çox vaxt keçirirlər və həmin digər məşqçiləri 
müşahidə etdikdə zorakılıqdan xəbər verən əlamətlər nəzərə çarpır.
Məşqçinin uğur və dərin hörmət qazanmış olması onun oyunçuları cinsi 
istismara məruz qoymamasına dəlalət etmir.

Məşqçinin oyunçunu cinsi zorakılığa məruz qoya biləcəyinə dair əlamətlər
•  Məşqçinin oyunçulardan/idmançılardan biri ilə qeyri-adi yaxın münasibəti vardır 
və digər komanda üzvlərinə nisbətən onunla daha çox vaxt keçirir. İdmançının 
dostları azdırsa və dostluq məsələsində məşqçidən asılıdırsa, bu xüsusilə narahatlıq 
doğurmalıdır.

•  Həmin oyunçu ilə münasibət dəyişir– məşqçi oyunçu ilə bəzən həddən artıq 
mehriban, bəzən də çox soyuq davranır(bu cür davranış idmançını çaşdırmaq və onu 
məşqçinin xeyrinə işlər görməyə vadar etmək məqsədi daşıyır).

•  Oyunçuya “ikibaşlı”münasibət göstərir–çox vaxt məşqçi kimi yeni texnikanı məşq 
edərkən oğlan və ya qız oyunçuya fiziki dəstək nümayiş etdirir və ya məşqçi qismində 
oyunçunu hər hansı hərəkət vasitəsilə istiqamətləndirir.

•  Bəzən elə olur ki, məşqçi ilə oyunçu uzun müddət təklikdə qalırlar (ya məşqçinin 
ofisində, avtomobilində, evində, ya da təlim üçün və ya yarışa gedərkən yataqxana, 
otel otağında).
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 Fərqlər və müxtəliflik

Bütün oyunçular eyni insan xüsusiyyətlərinə malik olsalar da, hər bir fərd fərqlidir. 

Hər bir insanın özünəməxsus bədən forması, boyu və çəkisi, dərisinin rəngi və etnik 

mənşəyi, futbol bacarıqları və psixoloji tutumu vardır.

Bütün bu cür fərqlilikləri olan oyunçulardan vahid, güclü KOMANDA yaratmaq hər bir 

məşqçinin üzləşdiyi ən böyük çətinlikdir, irqi və ya digər səbəblərə görə komandanın 

digər üzvlərindən fərqlənən oyunçular olduqda bu vəzifə daha da çətinləşə bilər.

Qadın futbolçular yeniyetməlik dövründə yetişkənlik həddinə çatırlar və ayrı-ayrı 

icmalardan olan, müxtəlif mənşəli, fərqli inanclara malik və hətta müəyyən hallarda 

başqa ölkələrdən olan insanlarla ünsiyyətdə olurlar. Bu səbəbdən, oyunçular üçün 

komanda yoldaşlarını və istənilən halda fərqli olan rəqiblərini qəbul etməyi və onlara 

hörmətlə yanaşmağı öyrənmək vacibdir. Futbolçular özlərindən fərqlənən 

insanlarla çiyin-çiyinə oynamalı və onlara dəstək verməli və hər bir şəxslə ləyaqət, 

hörmət və tolerantlıq əsasında rəftar etməlidir.

Futbolda irqçilik meyllərini aradan qaldırmaq istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür 

və irqçi təhqirlərə, ifadələrə və istehzalara sıfır dözümlülük nümayiş etdirilir və 

fərqliliklərə hörməklə yanaşma komanda yoldaşlarından istənilən cəhətdən fərqli 

olan İSTƏNİLƏN oyunçuya şamil edilməlidir.

Məşqçilər komandadakı hər hansı oyunçuya yönəlmiş alçaldıcı və rişxəndedici 

ifadələrin qarşısını almaq və bunun azarkeşlər arasında məqbul davranış olmadığını 

öz hərəkətləri ilə göstərmək üçün ciddi səylər göstərməlidirlər.
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 Məşqçilik fəaliyyəti: Qeyri-tolerantlığın qarşısının alınması 

Top uğrunda mübarizəni (misal üçün, məşqin sonunda 6 nəfər 6 nəfərə qarşı) məşq 

edən zaman, komanda üzvlərindən birinə diqqəti cəlb edən rəngdə köynək geyindi-

rin. Oyunçulara işarə verildikdə (misal üçün, üç dəfə qısa fit çalmaqla) topu cəlbedici 

rəngdə köynək geyinmiş komanda yoldaşına ÖTÜRMƏMƏYİ tapşırın. 4 və ya 5 dəqiqə 

bu üsulla məşq edin və sonra həmin məşqlə bağlı söhbət etmək üçün oyunçuları bir 

araya toplayın.

• Diqqət çəkən rəngdə köynək geyinmiş oyunçudan topu qəbul etmək üçün yax-

şı mövqedə olarkən top ona ötürülmədikdə hansı hisslər keçirdiyini soruşun. Bu 

cür oyunçu əksər hallarda pərt olduğunu və həvəsdən düşdüyünü bildirəcək-

dir.

• Digər oyunçulardan topun  rəngli köynək geyinmiş oyunçuya ötürülməməsi-

nin oyuna necə təsir göstərdiyini soruşun. Onlar əksər hallarda bu fikirləri 

söyləyəcəklər:

• Oyunçunun diqqətdən kənarda qaldığı komanda qeyri-üstün vəziyyət-

də idi.

• Oyunçunun diqqətdən kənarda qalmadığı komanda vəziyyətdən öz xe-

yrinə istifadə edirdi.

• Digər komanda üzvlərindən fərqlənən oyunçunun komandaya tam inteqrasi-

ya olunmamasının BÜTÜN KOMANDAYA zərər vurması mövzusunda müzakirə 

aparın.

• Oyunçuların bir qədər əvvəl oynadıqları mini oyunla irqi və ya dini mənsubi-

yyət də daxil olmaqla, hər hansı cəhətdən fərqlənən oyunçunun kollektivə tam 

inteqrasiya olunmamasının komandaya təsirləri arasında paralellər aparın.

• Əgər, məşqçi kimi, hər hansı oyunçunun  irqi, dini mənsubiyyət və ya hər hansı 

digər səbəbdən ayrı-seçkiliyə məruz qaldığını görürsünüzsə, məsələni koman-

da ilə müzakirə edin və qeyd olunan mini-oyun fəaliyyəti və ondan çıxarılan 

dərsləri xatırladın.
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  Məşqçilik fəaliyyətiniz barədə düşünün

Məşqçilər çox vaxt təlim-məşq toplanışları, oyuna hazırlıq və oyun günü yarışda 

iştirak etməkdən ibarət olan tam ştatlı işlə ailə məsuliyyətləri arasında balans 

yaratmağa səy göstərməklə olduqca məşğul insanlardırlar. Onlar hətta çox vaxt 

öz məşqçilik fəaliyyətlərini təhlil etmək üçün oturub düşünməyə vaxt tapmırlar.

Azərbaycanda qadın futbolu hələ ki olduqca yenidir və bu o deməkdir ki, bir 

çox məşqçilərin məşqçilik bacarıqları məhz oğlanlardan və kişilərdən ibarət 

komandaları çalışdırmaq hesabına formalaşmışdır.

Qadınlarla işləmək isə fərqlidir.

Növbəti üç səhifədə yer almış məlumatlar qızlarla və qadınlarla işləyərkən nəzərə 

almalı olduğunuz bəzi mühüm məqamları anlamaqda sizə yardımçı olmaq və 

ola bilsin ki, daha səmərəli fəaliyyət göstərməyiniz və daha yaxşı nəticələr əldə 

etməyiniz üçün məşqçilik üsulunuzu dəyişməkdə sizə köməklik göstərmək 

məqsədi daşıyır.

Sizə təkmilləşdirməli olacağınız məsələləri müəyyənləşdirməkdə köməklik 

göstərmək məqsədilə qısa test, həmçinin xüsusilə aşağıdakılardan ibarət olmaqla 

qadınlarla bağlı daha çox qeydə alınan potensial zədə məsələləri haqqında qısa 

təlimatlar hazırlanmışdır:

• Qadın idmançıların qorunması: Qadınlarda zədələnmə hallarının 

qarşısının alınması(səhifə 28),

• Qadın idmançıların qorunması: Qadın üçlüyü (səhifə 29). Qadın üçlüyü 

istər kifayət qədər olmayan, istərsə də keyfiyyətsiz yemək və ya məşqlər 

zamanı qəbul olunan qidadan alınan kaloridən daha çox kalori sərf 

etmək səbəbindən qadında baş verən üç məsələni əhatə edir.  
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 Məşqçilər üçün yoxlama siyahısı
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Məşqçilər üçün məlumatlar
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 Məşqçilər üçün məlumatlar



30

  Yekun nəticələr

Azərbaycanda qadın futbolçuların kişi həmkarları ilə eyni səviyyədə layiqli 

yerlərini tutması və qadın futbolunun inkişafı naminə, bütün məşqçilər və 

idman inzibatçıları qadın oyunçuların ehtiyaclarını daha yaxşı anlamalıdırlar.

Məşqçilik fəaliyyətləri qadın oyunçuların komanda üzvü kimi qəbul edilməyə 

önəm verdikləri nəzərə alınmaqla təşkil edilməlidir və qadınlar oyun zamanı 

istehza və zorakılıq hərəkətlərindən uzaq olduqlarını hiss etməlidirlər. 

Futbol inkişaf etdikcə, qadın futbolunun təmsilçiləri - oyunçular, məşqçilər 

və rəhbər şəxslər ölkədə daha yaxşı tanınmalı və onların işi rəsmi şəkildə 

qiymətləndirilməlidir.

Qadın futbolu gənc sahədir və həm istirahət, həm də yarış səviyyəsində 

ümidli gələcəyə malikdir və elə də çox uzaq olmayan gələcəkdə Azərbaycanın 

qadınlardan ibarət milli futbol komandası Qadınlararası Dünya Kuboku uğrunda 

yarışlarda ilkin çıxışlarını edəcək və o günlər Azərbaycan qadınları və ölkə üçün 

qürur bəxş edəcək.

Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, bax:

            Azərbaycan futbolu haqqında: www.affa.az

            Avropa futbolu haqqında: www.uefa.com

            Dünya futbolu haqqında: www.fifa.com

 



31



32


