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  Walka z sędziowskimi pomyłkami w futbolu 
 - No gdzie spalony, no gdzie spalony?! Ty k***** z tą chorągiewką swoją,  w d*** 

płaską j***** k*****, gdzie on widział spalonego?! Steve Wonder k**** p******* równo 
w c**** k***** k*****! Pedał jerychoński no k*****, w d**** j*******! 

 
Tym sympatycznym akcentem akcję filmu Skrzydlate Świnie rozpoczyna Andrzej 

Grabowski. Czy tego typu negatywne emocje są nam potrzebne? Wiele osób 
zainteresowanych futbolem, na czele z Michelem Platinim twierdzi, że wprowadzenie 
nowych technologii do futbolu wręcz zabije piękno błędów (SIC!) popełnianych przez 
sędziów. Bolączkami tego wątpliwie słusznego założenia są złamane serca kibiców, 
którzy cierpią nie z powodu sportowej porażki a oszustwa. Agresja przez nich 
okazywana może okazywać się niebezpieczna. Jak nazwiemy tę sytuację? (Gol 
nieuznany) 

 

 
  
  
Na myśl niestety nie przychodzi słowo piękno, raczej… wstyd! I właśnie o walce z 
tymże wstydem spróbuję dziś się zmierzyć. 

W sobotę 3. kwietnia obradowała specjalna komórka FIFA, International Football 
Association Board (IFAB). Tematem spotkania były m.in. nowe technologie 
umożliwiające zwalczanie decyzji sędziowskich.  

Pierwszą nowinką techniczną, która była już testowana na ostatnich finałach 
Mistrzostw Ameryki Południowej Copa America jest specjalny spray, za pomocą 
którego sędzia oznacza linię, której mur podczas egzekwowania rzutu wolnego nie 
może przekroczyć. Spray znika po 45 sekundach. 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zUZG_RBU7xY
http://www.youtube.com/watch?v=zUZG_RBU7xY
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Kolejną niezbędną innowacją dyskutowaną na spotkaniu IFAB jest system 
wykrywania czy piłka rzeczywiście przekroczyła linię. Osiem firm wyszło z 
propozycjami, które IFAB będzie testować do końca czerwca.  

 

 
 

Pierwszym poważnym kandydatem jest Hawk Eye. System polega na 
rozstawionych w wielu miejscach kamerach, których obraz zbiera i przetwarza 
komputer. Ta technologia sprawdza się już np. w Snookerze. Analizą decyzji 
sędziego zajmowałby się sędzia techniczny. Drugim systemem jest Cairos. W tym 
wypadku pole karne wytwarza pole magnetyczne. Jeżeli piłka przekroczy całym 
obwodem linię bramkową, zegarek arbitra otrzyma stosowną informację.  

Podsumowując, uważam, że sytuacja nowych technologii w futbolu zmierza w 
dobrej drodze. Już w lipcu zapadną konkretne decyzje IFAB w sprawie testowanych 
systemów. Wyrażam głęboką nadzieję, Cairos, spray oraz ewentualne challange w 
sytuacjach spalonego upiększą naszą ulubioną dyscyplinę w sposób cywilizowany, a 
nie konserwatywno-zacofany, proponowany przez hrabię Platiniego. 


