
 

 

 ثسوِ تعبلی

 

استعذاد فَتسبل داریذ درًگ ًکٌیذ، ضوب هی تَاًیذ ثب سعی ٍ کَضص یکی اس %  30اگز حتی  .1

 . ثْتزیي ثبسیکٌبى فَتسبل ثطَیذ

 . ًبت رٍساًِ ّست کِ ضوب هی تَاًیذ پیطزفت کٌیذیّز رٍس توزیي کٌیذ فقط ثب توز .2

 .سزیعتز رضذ خَاّیذ کزد ًبت اختصبصی را فزاهَش ًکٌیذ ثب توزیٌبت تخصصی یتوز .3

 . ٍ استزاحت کٌیذ، دٍش گزفتِ  ثعذ اس توزیي ثالفبصلِ ثِ خبًِ رفتِ  .4

 . در توزیي سعی کٌیذ فقط ثز توزیي توزکش کٌیذ ٍ فکز خَد را هٌحزف ًکٌیذ .5

 . هیخَاّیذ پیطزفت کٌیذ ّزگش هغزٍر ًطَیذ ٍ اس تعزیف ّبی دیگزاى خَدتبى را گن ًکٌیذ اگز .6

اٍل سعی کٌیذ ثْتزیي ثبسیکي غیز هوکي ًذاضتِ ثبضیذ  ٍ آرسٍّبی ثشرگ ٍ پلِ پلِ جلَ ثزٍیذ .7

 . تین خَد ثبضیذ

 . ثِ هزثیبى ٍ کبدر تین خَد ضذیذاً احتزام ثگذاریذ .8

 . ی ّبی خَد حسبدت ًکٌیذ ثلکِ ثب آًْب رقبثت کٌیذثِ هَفقیت ّبی ّن تینًسجت  .9

 . در طَل توزیي اس غز سدى ، حزف سدى ، اعتزاض ثِ داٍر ٍ ّن تیوی ّبی خَد جذا پزّیش کٌیذ  .10

ٍ ّویطِ قجل اس هزثی در هحل ٍسبیل خَد را قجل اس توزیي هزتت ، توییش ٍ آهبدُ ًوبئیذ  .11

 .توزیي حضَر داضتِ ثبضیذ 

 . ر خبًِ استزاحت ًکٌیذ ، ثِ توزیي ثزٍیذ ٍ توزیٌبت هخصَظ اًجبم دّیذ اگز هصذٍم ضذیذ د .12

 .ًبراحت ٍ عصجبًی ًطَیذ ،هزثی صالح ضوب را هیخَاّذ  هزثی (حتی ًبسشا)اس فزیبد ّب  .13

 توصیه برای موفقیت در فوتسال 25



 

 

حتی اگز ثب ضعیف تز اس . )سعی کٌیذ فَتسبل را تک ضزة ثبسی کٌیذ ٍ اس تک رٍی پزّیش کٌیذ  .14

 (خَد ثبسی هیکٌیذ

 . ٍ هسبثقِ دًٍذُ ثبضیذ ٍ لحظِ ای دست اس تالش ثزًذاریذ در توزیي .15

 . اگز در ثعضی اس تکٌیک ّب ضعیف ّستیذ ثب توزیٌبت جذاگبًِ خَد را تقَیت کٌیذ .16

ثِ ثِ دًجبل رفیق ثبسی ٍ پز کزدى اٍقبت خَد در خیبثبى ّب ًجبضیذ ، اگز ثَدیذ هطوئي ثبضیذ  .17

 .رسیذ  جبی در فَتسبل ًخَاّیذ

 . قِ هَرد خطًَت ٍاقع ضذیذ ًبسک ًبرًجی ًجبضیذ ٍ عصجی ًطَیذاگز در هسبة .18

 . احتزام کٌیذ ثِ پذر ٍ هبدر خَد ضذیذاًٍ  ًوبس خَد را حتوبً ثخَاًیذ ٍ ثِ خذا تَکل کٌیذ .19

 . سبلن سًذگی کٌیذ ٍ ثِ دًجبل حبضیِ ًجبضیذ ٍ ّویطِ آرام ، هَدة ٍ خًَسزد ثبضیذ .20

 .آیٌذُ ضوب ثب تحصیل گزُ خَردُ است  درس خَد را حتوبً ثخَاًیذ ٍ ضک ًکٌیذ .21

در فَتسبل افزاد سیبدی ضوبرا دلسزد خَاٌّذ کزد ثِ ایي حزفْب گَش ًذّیذ ٍ هقبٍم ثِ کبر خَد  .22

 .اداهِ دّیذ 

 .فکز ًکٌیذ در فَتسبل هعزٍف ٍ پَلذار خَاّیذ ضذ ثِ فَتسبل اس دریچِ سالهتی ّن ًگبُ کٌیذ .23

 .دقیقِ ٍرسش کٌیذ  10حذاقل ا سٍد ثلٌذ ضَیذ ٍ ضت ّب سٍد ثخَاثیذ ، صجح ّب ُ صجح .24

 .ثِ تغذیِ خَیص ثیص اس پیص تَجِ کٌیذ  .25

 ثب آرسٍی هَفقیت ٍ سزثلٌذی                                                                                

 اکجز ضیخلَ                                                                                    
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