
Käi tu mis ju hi sed noor män gi ja le

  Suh tu tree ne ri tes se, klu bi- ja mees kon na kaas las tes se, vas tas män gi ja tes se, 
koh tu nikes se, klu bi töö ta ja tes se ja abi lis tes se, las te va ne ma tes se ning kõi ki des se 
jalg pal li pe re liik me tes se aus tu se ja vii sa ku se ga. Koh tu des ter vi ta neid ala ti esi me se na!

  Hoia oma mees kon na ja klu bi mai net ning head ni me. Rää gi ja käi tu ala ti vii sa kalt. 
  Kuu la ala ti oma tree ne rit ning te ma ju hi seid, täi da need täp selt ja sõ na kuu le li kult.
  Kes ken du tree nin gu te ajal täie li kult oma te ge vu se le. Pin gu ta igas olu kor ras mak si-

maal selt ning an na en dast ala ti pa rim.
  Jalg pall on mees kon na mäng! Jul gus ta ja toe ta oma mees kon na kaas la si.
  An na en dast igas olu kor ras pa rim, et mees kon nal lä heks häs ti!.
  Tu le tree nin gu le ja män gu le ala ti õi geaeg selt. Ju hul kui Sul po le või ma lik tree nin gul 

või män gul osa le da, siis tea vi ta aeg sas ti oma tree ne rit.
  Suh tu staa dio nis se kui oma tei se ko dus se, hoia puh tust ja kor da. Ära sõi da 

jalg pal liväl ja kul ru la, jalg rat ta, tõu ke rat ta ega ta sa kaa lu lii ku ri ga. Suh tu lu gu pi da valt 
mu ru väl ja kus se ning hoia se da.

  Tree nin gu le min nes või sealt tul les ka su ta ala ti kõn ni teid või lii gu möö da väl ja ku
äärt. Ära ku na gi ja lu ta üle jalg pal li väl ja ku.

  Kan na tree nin gu te, män gu de ja klu bi üri tus te ajal ala ti uh ku se ga 
va rustust. Hoia oma jalg pal li va rus tus pu has ning lait ma tus kor ras. Tree nin gu le või 
män gu le tul les võ ta kõik va ja li kud as jad kaa sa ning ko ju min nes ära unus ta oma 
va rus tust staa dio ni le.

  Osa le ak tiiv selt mas ko ti lap se, pal li lap se, kan de raa mi kand ja või va ba taht li ku abi lise na
klu bi te ge mis tes. Suh tu sel les se kui või ma lus se va he tult suu re jalg pal li sees ol la, 
tipp män ge lä he dalt nä ha ning oma ala meist ri telt õp pi da.

  Män gi ala ti au salt ja Au sa Män gu vai mus! Aus kao tus on pa rem kui vää ri tu võit!
  Pöö ra tä he le pa nu ter vis li ku le toi tu mi se le ning pii sa va le puh ke- ja unea ja le. Ka su ta 

nu ti te le fo ni ja män gu kon soo le mõõ du kalt.
  Ju hul kui Sul te kib oma tree ne ri või mõ ne mees kon na kaas la se ga tu gev vas tuo lu, 

Sind kiu sa tak se tren nis või Sul on mõ ni mu re, mi da tree ne ri ga ei saa ja ga da, siis 
pöör du jul gelt  klu bi  tu gii si ku te poo le, nen de kon tak tid leiad klu bi ko du le helt. 
Pea mee les, et va ja du sel on Sul ala ti või ma lik oma mu re ga pöör du da Ees ti Jalg pal li 
Lii tu, las te kait se@jalg pall.ee või www.las tea bi.ee

  Pea mee les, et JALG PALL ON AI NULT MÄNG! 

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)


