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Защо говорим за това?
Ива (8 г.) ни пита защо вратарите имат различен екип от другите играчи?

Това е чудесен въпрос! Отговорът е... защото футболните вратари притежават суперсила!
Само те имат право да докосват топката с ръце. Затова трябва да се различават от “полевите
играчи”. Ами ако стане напечено, ако изведнъж всички се струпат пред вратата и вратарят
също излезе напред? Ще е много трудно да се види кой какво прави. Съдията може да се
ориентира само по различния цвят на екипа.

Вратарите често носят много ярки цветове. Това не е случайно. Учените изследват дали
цветовете действат на хората както в природата. Отровните животни и растения имат ярки
цветове, например жълто. Това показва, че са опасни. Червеното пък е цветът на кръвта. При
приток на кръв румената кожа на хора и животни сочи, че са ядосани или развълнувани.
Затова в много култури червеното е символ на сила и дори агресия. Според някои
изследвания спортистите с червени екипи се справят по-добре от играчи в друг цвят. И
дузпите са по-малко успешни срещу вратар с червен екип.
Според други: зеленото e близо до цвета на фона около вратаря. При лоша видимост и
нужда от бърза преценка това може да попречи на точен удар. Вратарите често избират
зелено просто за да са различни. Това е цвят, който рядко се носи от другите играчи.
Помисли си колко трудно ще е да гледаш играта, ако на тревата тичат хора, целите облечени
в зелено!
Треньорът на един английски футболен отбор пък се сетил как като дете имал калейдоскоп и
с часове можел да го гледа. Така решил да направят трикото на вратаря като калейдоскоп,
който задържа погледа на противника. Комбинацията на розови и сини ленти пък създава
оптическа измама и кара вратаря да изглежда по-голям.
Да си вратар, е много отговорна позиция. Казват, че е една от най-трудните. Изисква
концентрация, сила на характера, отдаденост и целеустременост.
Можем да следим в какви цветове са облечени вратарите на Европейското първенство и да
се опитваме да познаем каква ли тактика имат треньорите с избора.
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