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Skala korupcji wśród sędziów piłkarskich

Brytyjski „Daily Mail” w dwóch artykułach zamieszczonych na swojej
stronie internetowej 22 i 23 maja tego roku opisuje korupcję wśród
sędziów piłkarskich, powołując się na wypowiedzi bytyjskiego arbitra
Philipa Dona i rosyjskiego piłkarza, - gwiazdy mistrzostw świata w 1986
roku - Aleksandra Bubnowa.

Według Rosjanina, tamtejsi sędziowie byli przekupywani, stawali się ofiarami pobić i morderstw.
Rosyjscy arbitrzy nie są brani pod uwagę podczas dużych imprez sportowych ze względu na
podejrzenia ustawiania meczów. Z tego też powodu tamtejsi obserwatorzy nie uczestniczyli w Euro
2008, zakłada się również, że nie wezmą udziału w odbywających się w Polsce i na Ukrainie
Mistrzostwach Europy w 2012 roku. Może to być związane z nieoficjalnym zakazem FIFA, jaki ciąży
na rosyjskich sędziach piłkarskich - napisali w artykule "Russian referees have been bribed, beaten
and even murdered... corruption is  still at a very high level” Ian Gallagher i Will Stewart.

Bubnow stwierdził, że skala korupcji związana z meczami w jego kraju powoduje, iż ubieganie się
Rosji o organizację mistrzostw świata w 2018 roku jest nierealistyczne.

Uzupełnieniem rewelacji przestawionych przez Aleksandra Bubnowa był artykuł Ian Ridley’a, tym
razem oparty na zwierzeniach brytyjskiego sędziego Philipa Dona, który opisał kulturę obsypywania
sędziów prezentami.

Podając kilka zdumiewających przykładów, Don przyznał, że FIFA walczy z pokusą korupcji wśród
sędziów poprzez płacenie im wysokich gaż, które podczas ostatnich Mistrzostw Świata, mających
miejsce w Niemczech, sięgały 30 tysięcy funtów. Podczas turnieju w Republice Południowej Afryki
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stawka ta może nawet wzrosnąć.

Próbą ochrony przed korupcją podczas niemieckiego turnieju było obstawienie hoteli, w których
zakwaterowano sędziów ochroniarzami. Zabroniono również bezpośrednich rozmów telefonicznych z
arbitrami.

 

Jak  podaje  brytyjski  dziennikarz,  po  komentarzach  Lorda  Triesmana  o  możliwej  korupcji  przy
ubieganiu się o mistrzostwa świata w 2018 roku, FIFA zacieśniła współpracę z Interpolem.
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