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PROMOTING INTEGRITY AGAINST MATCH-FIXING THROUGH EDUCATION AMONG YOUNG ATHLETES



Pomembne značilnosti športa

 tekmovalnost

 vzajemno spoštovanje tekmecev

 fair play

 nepredvidljivost

 pravna podnormiranost

 velika stopnja diskrecije sodnikov

 razlike v subjektivnem dojemanju športa (tekmovalci, navijači,..)



Zakaj je šport postal zanimiv za 

kriminalce?

 ker generira do 2% svetovnega BDP

 zaradi naraščujočega števila pomembnih svetovnih in

mednarodnih tekmovanj (1912 – 20, 1977 – 315, 1987 – 660,

2005 – 1000)

 letni prihodki v športnih stavah na svetovni ravni so med 600 in

1200 mrd USD

 vrednost TV pravic v English Premiere League leta 2019 je bila 

2 250 000 000 GBP

 vrednost transferjev v svetovnem nogometu leta 2017 je bila 

6,37 mrd USD
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Preiskave prirejanja tekem v zadnjih letih



Korupcija sodnikov v igrah z žogo

https://www.youtube.com/watch?v=sTO-5S86PNI

NE (vedno) z napačnimi bistvenimi odločitvami (sumljivi

kazenski streli, neobstoječi zadetki ali točke, čudne

izključitve),

pač pa..

s sistematično razgradnjo nastopa ene od ekip (Nemčija

– Meksiko, FIFA SP 2006)

https://www.youtube.com/watch?v=sTO-5S86PNI


Namen prirejanja tekem ni vedno 

premoženjske narave, ampak tudi:

- pomagati tekmecu do obstanka ali napredovanja

- prihraniti moči za naslednji nastop

- znebiti se trenerja



Praktične izkušnje s prirejanjem

- prijava igralca iz 1.SNL

- strah pred fizičnim napadom gledalcev

- pomoč drugemu igralcu pri sklepanju profesionalne
pogodbe

- rezultat tekme znan že dan pred njenim odigravanjem

- dobra volja igralcev po visokem porazu

- poskus vplivanja na sodnika v 1. SNL in na UEFA
tekmovanju



Kaj lahko stori sodnik na splošno?

- kolikor se le da, naj ponotranji etiko svojega
sodniškega“poklica“

- naj ga ne bo strah napak pri sojenju

- imeti mora pogum, da bo v pravem trenutku sprejel
pravo odločitev, ne glede na posledice

- ves čas se mora učiti

- po vsaki tekmi naj si zapiše napake in se odloči za
eno, katere v prihodnje ne bo več ponavljal

- naj ne pozabi, da je kot sodnik vzor za mnoge

- naj bo ponosen, da je sodnik



Kaj lahko stori sodnik v konkretnem 

primeru prirejanja?

- poznati mora mehanizem prirejanja (odločilni dogodki
običajno na začetku srečanja)

- deluje lahko preventivno z opozorili igralcem ali kapetanom
ekip

- dosledno naj prijavi vsak sumljiv dogodek

VENDAR SREČANJA NE SME PREKINITI!



HVALA ZA POZORNOST!

VPRAŠANJA ?

PRIPOMBE?

KOMENTARJI?


