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Nielegalne zakłady zagrożeniem dla sportu

Paul Hornung wyśmienity futbolista amerykański w latach 1957-66
odgrywał czołową rolę w drużynie Green Bay Packers. Przez wielu jest
uważany najlepszym graczem futbolu w historii. Swoją grą zasłużył na
miejsce w Alei Sław (Hall of Fame), a nagroda jego imienia - Paul
Hornung Award - jest przyznawana najbardziej uzdolnionym młodym
graczom amerykańskiego futbolu.

We wszystkie swoje przedsięwzięcia
Hornung wkładał wiele entuzjazmu
tak, że nawet skandal z jego udziałem
znalazł

się

w

rankingu

10

największych skandali sportowych.
W 1963 roku Paul Hornung wraz z
Alexem Karrasem z Detroit Lions
otrzymali zakaz występu w lidze z
powodu obstawiania meczów Krajowej
Ligi Futbolowej (National Football
League - NFL), w tym meczów
własnych drużyn.
Kiedy plotki o nielegalnym procederze
dotarły do uszu komisarza NFL Pete'a
Rozelle, ten zarządził dochodzenie. W
styczniu 1963 roku Hornung musiał
udać się do Nowego Jorku i poddać
badaniu

wariografem,

podczas

którego przyznał się do hazardu, za to
obstawianiu wyników własnej drużyny
zaprzeczył.

Zgodził się jednak z wyrokiem, który
w kwietniu 1963 roku ogłosił komisarz
Rozelle. Hornung, za obstawienie co
najmniej 500 dolarów, a Karras za co
najmniej sześciokrotne obstawianie po
50 i 100 dolarów, otrzymali
bezterminowy zakaz gry w lidze i
grzywny w wysokości 2 tysięcy
dolarów. Oprócz nich, kary otrzymało
również 5 graczy i trener Detroit
Lions.
23 sierpnia 1985 roku sąd w Louisville
przyznał Hornungowi ponadmilionowe
odszkodowanie, co zakończyło spór ze
stowarzyszeniem National Collegiate
Athletic Associaton - NCAA, które, z
uwagi na skandal z obstawianiem
meczów, zabroniło mu pracy eksperta
od futbolu uniwersyteckiego.
Podobnie

jak

w

Stanach

Zjednoczonych, tak i w całym
sportowym świecie obstawianie
wyników

meczów

jednoznacznie

nie

jest

odbierane

jako

zjawisko negatywne. O ile przeciwnicy
tego procederu upatrują w nim
zagrożenia

dla

amatorskiego

i

uczciwości

profesjonalnego

sportu, przywołując historie o korupcji
i ustawianiu wyników spotkań, o tyle
zwolennicy hazardu mówią, że wpływa
on na bogacenie się klubów.
W 2008 roku w Brukseli spotkali się
przedstawiciele świata sportu, a
tematem spotkania na najwyższym
szczycie była przyszłość futbolu,
rugby i krykieta zagrożona przez
korupcyjne obstawianie i ustawianie
wyników meczów. Było to jedno z
pierwszych podejść do walki z

nielegalnymi

zakładami,

które

określono jako większe zagrożenie dla
uczciwości w sporcie, niż stosowanie
dopingu.
U jej podstaw ma miało leżeć
powołanie antykorupcyjnej agencji,
która, umocowana w krajowych
systemach

prawnych,

mogłaby

egzekwować surowe reguły od
podmiotów udzielających zakładów, a
także wykluczyć z udziału w
największych światowych turniejach
te kraje, które nie sprostałyby nowym
wymogom.
Sports Rights Owners Coalition - SROC
jest nieformalną grupą przedstawicieli
międzynarodowych

i

krajowych

związków dyscyplin sportowych, która
postawiła sobie za cel zwrócenie
uwagi rządów na całym świecie na
wartości, jakie niesie sport i
odpowiednią ochronę prawną.
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