Судијска прича број 18:
Шта ми се ове године догађало на Светској лиги
Некако се погодило да сам у својој последњој години суђења у Светској лиги
одређен да судим два викенда, оба на удаљеним местима: Торонто и Сао
Бернардо до Кампо, део Сао Паола. Па, к’о велим: пошто од завршетка првенства
скоро да нико ништа не шаље за сајт УОСС, ајд’ да пробам да вам пренесем део
онога што мислим да може да буде занимљиво са та два далека такмичења.
Торонто
У Канаду сам летео први пут, али и први пут на утакмице Светске лиге заједно са
супервизором, и то - са Шевом. Ове године је по први пут примењена формула за
такмичење која подразумева четири турнира у свакој од земаља-чланица групе.
То скраћује такмичење, а свака екипа одиграва исти број утакмица у
интерконтиненталном делу Лиге. Такав систем подразумева и већи број судија
(четири по турниру), а новина је да је, поред супервизора, на свакој утакмици
Светске лиге присутан и контролор суђења, са свим правима и обавезама као и на
било којем другом ФИВБ-турниру. Од судија ту су били Дени Франсиско Сеспедес
Ласи из Доминикане (ове године проглашен за ФИВБ судију - узгред буди речено,
има наговештаја да ће се укинути ранг ФИВБ судије...), затим Патриша Салваторе
из САД и Италијан Фабрицио Пасквали. Контролор суђења био је председник
Судијске комисије ФИВБ Габи Краус.
У такмичарском смислу, турнир је би „права лудница“, јер је Канада победила
Бразилце са 3:2, исто као и Пољска, која је пак изгубила од Финске, такође 3:2.
Посећеност је била прилично велика, пре свега захваљујући бројним колонијама
Пољака и Бразилаца. Наравно, највише гледалаца било је на утакмици Бразил Пољска (7.500, пуна сала). Веома занимљиво и необично било је на утакмици
Пољска - Канада, јер су гледаоци поздрављали баш сваки поен, навијали за обе
екипе, а звиждали само приликом сервиса Канађана. Играло се у хали у којој је
подлога постављена изнад ледене површине терена за хокеј. Хокеј је национални
спорт број један у Канади, а важна утакмица играна је дан по завршетку Светске
лиге. Беше баш хладно, тако да су се одлично показале нове „Микаса“-100%пластика униформе. Наш супервизор и контролор суђења су током три дана били
као у фрижидеру бар 6-7 сати (ту је Шева показао солидарност и позајмио Габију
један од своја два џемпера и тако му помогао да преживи...).
Канађани су у Светској лиги први пут после паузе од пет година. У
организационом смислу доста тога доброг су учинили, мада је у сали било и неких
пропуста на које ми нисмо навикли (нпр. избочина с једне стране у зони 4,
слободна зона принудно краћа због тога што се димензије не поклапају са
димензијама терена за хокеј, семафор без резултата претходних сетова - тога
нема у хокеју...) Док је трајао турнир Светске лиге, у сали поред играна је
завршница канадског првенства за млађе категорије, истовремено на 56 терена
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под истим кровом! Одбојка се играла цео дан и заиста је милина видети толико
играча и навијача на једном месту. И судија, наравно - од почетника до
међународних, њих укупно 250. Између осталих, био је ту и председник Канаде,
јер његов 15-годишњи син је био један од играча. Није се његов отац по било чему
издвајао од осталих родитеља, осим што је пар крупних момака дискретно стајало
са стране и незаинтересовано посматрало спорт у који се не разумеју. Једног
дана, после прве утакмице коју сам судио, отишао сам у бифе у оквиру сале, да
наручим парче пице (која је стварно никаква) и точено пиво (које је стварно
добро). То сам платио 15 долара. Нисам више био ни гладан ни жедан, осим у
хотелу - где смо јели сваки оброк. Осим што смо добро јели, током вечере у
хотелу смо се и добро забављали, јер је Шева био у свом елементу. Посебно се
био зближио са једним конобаром Индусом, коме је наденуо традиционални
конобарски надимак Павле и који је у последњих пар дана добијао наруџбине на
српском. Сви су били задовољни а нарочито Павле, који се све време смејао, као
онај Индус из Симсонових.
Од ванспортских активности, домаћини су нам омогућили нешто што се не
заборавља - повели су нас на Нијагарине водопаде и лифтом на торањ у Торонту,
до нивоа 447 метара. Не знам шта је узбудљивије: стајати у дну водопада којим
вода тече огромном снагом и то чини сваког присутног веома добро
расположеним, или ходати (уз поприличну нелагодност), па и скаутати по
стакленој плочи кроз коју гледаш шта се догађа 360 метара испод тебе (на нижем
нивоу за туристичко разгледање). Велики хотел „Шератон“ у којем су биле
смештене и четири репрезентације Светске лиге и службена лица и све екипеучеснице канадског првенства за млађе категорије, налази се у самом центру
града. Има где да се прошета около, али ме је некако прошла жеља за шетањем
због приличног броја беспризорних који врљају около, неки од њих очигледно
уфиксани. Додуше, нису агресивни, бар сам их ја тако доживео. Теоријски су
вероватно потковани, јер у радњама може да се купи литература типа „канабис у
дворишту“, „марихуана на тераси“ и сл. (нисам видео ниједну брошуру о узгајању
дувана - то је, ваљда, забрањено...)

Ходање по стаклу на 360 метара
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Под водопадом на Нијагари

Да поменем и судијске ствари: имали смо судијске састанке свако јутро, трајали су
неких пола сата. Габи Краус је коментарисао слабе и добре тренутке суђења, ми
смо слушали и записивали или памтили. Ја сам записивао, али сам Правила игре
(у којима сам записивао ове инструкције) заборавио у хотелској соби. Пошто ово
пишем док сам у Бразилу, на свом последњем ангажовању на Светској лиги, знам
само да није било нешто посебно ново, што нисам помињао у извештајима
последњих година. Оцене нису важне, поменућу само да су све биле very good,
осим једне good (коју нисам добио ја). Линијске судије су биле
четрдесетогодишњаци из неколико канадских градова (већина њих је тих дана
судила и на поменутом првенству млађих категорија). Записник су водиле
четрдесетогодишњакиње и некадашње четрдесетогодишњакиње. Ни линијаши ни
записничари нису били непогрешиви (баш као ни ми, прве и друге судије), али је
био симпатичан њихов велики труд да учествују и уче. Резервне судије су се
мењале за сваку утакмицу.
Сао Бернардо до Кампо
Да ми је неко причао да ћу се смрзавати у Канади - не бих се зачудио. Међутим, то
што сам се смрзавао у Бразилу - то заиста нисам очекивао.
Ради се о томе што је почетком јуна овде температура била око 15 степени, а
киша није стајала прва три дана. Клима у сали која прима 5.000 гледалаца ради,
али она је предвиђена само да - хлади. Вентилација је морала да се пушта, па је у
сали ем било 15-16 степени, ем је дувало... (опет велика срећа са новом „Микаса“100%-пластика униформом). У колима, пошто је влажно, такође мора да се
укључи вентилација или клима, али клима, погађате - такође предвиђена само да
хлади... Са хотелском климом иста ствар, тако да сам се бар ноћу некако спасавао
покривајући се додатним дебелим ћебетом.
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Бразил је у спортском смислу заиста феномен. Одбојка је високо котирана, одмах
иза фудбала, који је у овој великој земљи нешто сасвим недостижно и различито.
Овде већ годинама утакмице Светске лиге у којима игра Бразил почињу у 10 сати
ујутро! Разлог: то је једина шанса да се освоји комадић медијског простора којим
немилосрдно и свеприсутно влада фудбал. Кратка илустрација: Бразил је десетак
година редовни освајач најважнијих медаља у светској одбојци, али током
прошлог лигашког првенства директно је преношено само осам првенствених
утакмица, четири мушке и четири женске (подсећам да скоро сви најбољи
бразилски играчи и играчице играју у бразилским клубовима).

У сали, сат пре почетка утакмице Бразил - Пољска

Кад смо првог дана сви долазили у салу, био је петак око 8,30. Ред је био пред
улазом, а унутра већ попуњена трећина трибина. Модератор уз помоћ осам
плесачица са навијачима вежба навијачке песме и певају велике бразилске
хитове, уз покрете које истовремено чини хиљаду и по људи - феноменално! Ту су
и наградне игре за гледаоце у сали. Не мање од 95% навијача долази у мајицама
жуте или плаве боје са бразилске заставе. Кад дође време за химну, преко
разгласа иде само половина - другу половину певају гледаоци и чланови
репрезентације.
Супервизор на овом турниру био је Филип Беше, Француз, контролор суђења
Клаус Фецер, Немац и члан Комисије ФИВБ за правила игре, а судије Роландо
Хуго Чолакиан (Аргентина), Авелино Азеведо (Португал) и Силвиан Лунгу
(Румунија). Састанке смо имали одмах после сваке утакмице, у свлачионици, где
нам је Клаус износио и добре и лоше моменте, оне које је забележио у
контролорском извештају и оне које је записао на папиру са стране. Ствари које
посебно анализира, вреднује и тражи од судија су: судијина појава и прихватање

5

од стране екипа, затим сарадња са првим/другим, записничаром и линијским
судијама, и на крају однос према дисциплини. Прича се отворено, судије говоре
без устезања.
Једна колегиница-записничар је веома узбуђена: први пут седи за записничким
столом на неком од ФИВБ такмичења, на утакмици Светске лиге. Не би било
ништа необично, да се суђењем не бави већ 15 година. Играла је одбојку 17
година. Далеко је најмлађа у екипи „тетка-записничарки“, које имају и по 27 година
судијског стажа. Ни то не би било необично ако знате (а вероватно не знате) да се
у Бразилу судије на самом почетку каријере опредељују: или ћеш судити с
пиштаљком, или ћеш махати као линијски судија, или ћеш водити записник. Једно
друго искључује. За наше услове - шокантно сазнање! Линијске судије, додуше
прилично добре, као и у Канади - четрдесетогодишњаци.
Да од ванспортских активности неће бити много тога, било је јасно чим смо
видели шта пише у распореду обавеза који се добија на почетку сваког ФИВБ
такмичења: не препоручује се излазак без пратње, нарочито не ноћу и нарочито
не у центар града. Криминал је овде неконтролисана појава, па је сваки излазак на
улицу скопчан са ризиком. Једини изласци које смо имали од среде у 8,00 (кад смо
стигли у хотел) до краја боравка (понедељак у подне) били су једна шетња 300
метара око хотела и један одлазак у модеран шопинг-центар који се одликује
великим бројем људи из обезбеђења. У том, иначе веома популарном и веома
посећеном шопинг-центру, имао сам довољно времена да проверим један мит.
Наиме, неке колегинице и колеге с посла рекли су ми да идем у земљу у којој живе
најлепше жене на свету. Пошто нисам баш никакав уживалац у шопингу, а имао
сам доста времена, сео сам и одлучио да бројим. Резултат је оно што сам уочио и
у одбојкашкој сали: није баш онако како каже мит. У мом узорку од 100 млађих
пролазница, биле су само две за које би се могло рећи да подсећају на оне са
карневалских слика из Рија. Мислим да Српкиње, бар што се овог мог
истраживања тиче, могу и даље да буду спокојне и поносне на своју лепоту.
Мушкарце нисам укључио у истраживање - нико ме за њих није питао.
Имао сам одговорност и задовољство да као први судим утакмицу Бразил Пољска, коју је домаћин добио са 3:1. Три сета су завршена на предност, док су
други Бразилци лако добили. И једни и други нервозни. Пред почетак овог турнира
сазнали смо да су се после утакмице одигране недељу дана раније у Катовицама,
неки играчи чак и потукли у ходнику. Томе су претходиле провокације кроз мрежу.
Баш леп увод... На утакмици коју сам судио заједно са Азеведом из Португала,
већ за време загревања почело је прегањање између дизача да ли средњаци
пенале пуцају намерно близу дизача са супротне стране или не... Гледао сам без
мешања како се ствари одвијају. Нису прешли у озбиљније провоцирање и ствари
су легле саме од себе. За време утакмице било је пар покушаја да се нешто
објасни кроз мрежу, који су сасечени у корену, а тренеру домаћина сам због
претеране посвећености играчима са друге стране терена показао жути картон
(због исте ствари претходила је опомена преко капитена у игри). Ипак, није било
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посебних ексцеса, осим што је после утакмице добитник јединог картона на
утакмици веома гласно покушавао нешто да ми објасни - али сам се окренуо и
усредсредио на дуго и пријатељско руковање са линијским судијама. И капитен
домаћина ме је нешто запиткивао о томе, али сам се углавном правио невешт и
нисам прогутао мамац за дијалог. Иначе, утакмица је била прилично тешка за
суђење, са много деликатних ситуација, пар поништавања одлука линијских,
неколико долазака незадовољних капитена код обојице судија, али - све у свему мислим да смо прилично добро одрадили посао. И оцене су биле такве.
Од инструкција ћу издвојити само једну, која се односи на кретање другог судије,
јер примећујем да код нас многе судије игра повуче и код праћења екипе која се
брани улазе у раван мреже. И овом приликом је Клаус подсетио да је код кретања
лево-десно оптимална удаљеност осе другог судије 50-75 цм од средње линије.
Двојици судија је скренута пажња на ту удаљеност која није била добра (један је
одлазио на много већу удаљеност, и до 1,5 м, а други остајао у равни мреже). Овај
први је на следећој утакмици погодио оптималан положај у готово сваком
надигравању, а други није имао прилику да опет суди као други судија и одмах
исправи грешку. Ако може судија на Светској лиги да на том такмичењу исправи
грешку у техници суђења - мислим да то треба да учини и свако од нас, не само
поменуту грешку.
За крај сам оставио наговештај предлога за промене Правила игре који ће бити
упућен Конгресу ФИВБ, најесен. Највише тело ФИВБ требало би да се, поред
прецизирања неких делова текста, изјасни о две измене (молим да оно што следи
прихватите као незванично и крајње описно):
1. Прелаз средње линије биће дозвољен једном ногом, под условом да је друга
играчева нога у контакту са својим пољем и да не омета противничке играче.
2. Двоструко одигравање прстима (дупла лопта) неће бити дозвољено код
пријема сервиса, мораће да се одигра чисто. У осталим првим одигравањима
екипе остаће могућност двоструког одигравања прстима.
Ето, тако. Ко је имао стрпљења да дочита до краја - хвала му. Ово је био покушај
да се напише понешто од онога што се судијама догађа на Светској лиги.
Уз жељу да свако ко прочита ово, слично доживи и сам, поздравља вас
Дејан Јовановић

