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Uefa/HNS moraju zaštiti nogomet od
namještanja rezultata – nulta
tolerancija
Nogometne vrijednosti
Sve nogometne utakmice moraju se igrati u duhu fair-playa i međusobnog
respekta kako bi o ishodu utakmice isključivo odlučivali vrijednost i trud ekipa
na terenu.
Rezultat nogometne utakmice mora ostati neizvjestan sve do posljednjeg
zvižduka.
Match-fixers
•
•
•

U engleskom jeziku postoji poseban izraz za ljude iz organiziranog
kriminala koji se bave namještanjem utakmica – match-fixers.
Njihov jedini interes je ostvarivanje financijske dobiti na nepošten način.
Radi se o opasnim ljudima – želimo vas zaštiti od njih.

Klađenje
• Vi se ne smijete kladiti na nogometne utakmice niti to smije bilo tko činiti
u vaše ime.
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Što znači namještanje rezultata (utakmica)?

Namještanje rezultata (utakmice) je:

• Manipulacija rezultatom utakmice kako bi se klađenjem zaradili
veliki iznosi (klađenjem na pobjednika ili broj postignutih
pogodaka)

• Uvjeravanje igrača jedne momčadi da izgube utakmicu ili
postignu/prime određen broj pogodaka (najčešće uz pomoć ili
suradnju sudaca)
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Što je sve potrebno kako bi se namjestio rezultat?

Nogometna
utakmica

Match-fixers
(namještač)

Kladionice

Igrači i/ili
sudac
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UEFA PRATI PONUDE KLADIONICA TE IMA DOVOLJAN
BROJ INDIKATORA ZA NAMJEŠTENU UTAKMICU!
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Zašto se namještaju rezultati?


Kako bi kriminalci zaradili velike iznose novca klađenjem na
dogovoreni rezultat/utakmicu
Kako se to postiže?

• Dvojici ili trojici igrača je rečeno igrati na određeni način i izgubiti utakmicu.
To može uključivati vratara, obrambenog igrača ili kapetana.
• Sudac će osigurati postizanje točno određenog broja postignutih pogodaka
na utakmici.
• Da bi se to dogodilo, sudac mora biti u direktnoj vezi s
namještačem/kriminalcem.

Upamtite!!!
• Da bi se utakmica/rezultat namjestili, UVIJEK netko na terenu mora biti
uključen u namještenu utakmicu -igrač (ili više igrača) i/ili sudac
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KAKO TO FUNKCIONIRA – TKO
STVARNO ZARAĐUJE OD TOGA?



Igrači; suci; djelatnici kluba i treneri kontaktirani su od strane
namještača kako bi manipulirali nogometnim rezultatima te
dobivaju darove (iPade, iPhone, računala) ili novac (eure, dolare,
domaću valutu)



Namještači pridobivaju povjerenje igrača i sudaca prijateljskim
približavanjem kroz određeno vremensko razdoblje
No, ako ste jednom pristali namjestiti utakmicu neće vas nikad
zaboraviti te će vas zatražiti (a potom i prisiliti) da to učinite
ponovno.



Kada je rezultat namješten, namještači stavljaju velike uloge na te
susrete u Aziji gdje dobivaju velike svote novca.
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ŠTO UEFA/HNS ČINE U BORBI PROTIV
NAMJEŠTANJA REZULTATA?


Istražuju se svi slučajevi namještanja rezultata, a ako se pokažu
krivima, igrači i suci su kažnjeni (doživotna zabrana rada u
nogometu i svim aktivnostima vezanima uz nogomet)



Klubovi se izbacuju iz Uefinih natjecanja



Usko se surađuje s policijom i tužiteljima koji kažnjavaju
prijestupnike (zatvor, novčane kazne)



Igračima, sucima, trenerima i dužnosnicima održavaju se
prezentacije o svijesti o namještanju utakmica kako bi ih se
upozorilo na opasnosti koje im prijete ako se uključe u namještanje
utakmica



Edukacija i prevencija su način kako možemo pobijediti!!!
Želimo zaštiti Vas i nogomet.
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Prezentacije mladim igračima i sucima koje podižu
svijest o namještanju utakmica
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Disciplinski pravilnik HNS-a


Članak 81.

Igrač, nogometni djelatnik, klub, sudac ili drugi sudionik na
utakmici ili natjecanju koji na bilo koji način sudjeluje u
neregularnosti utakmice ili natjecanja tako da posluži ili
šteti svom i drugom klubu ili na drugi način povrijedi
propise nogometne organizacije ili pravila nogometne igre
ili natjecanja, uključujući i pokušaj sudjelovanja u
neregularnosti – kaznit će se:


Igrač – zabranom igranja od šest mjeseci do dvije
godine ili isključenjem iz nogometne organizacije



Nogometni djelatnik, sudac ili drugi sudionik na
utakmici ili natjecanju - zabranom igranja od šest
mjeseci do dvije godine ili isključenjem iz
nogometne organizacije



Klub – oduzimanjem do šest bodova, odnosno do
šest negativnih bodova ili vraćanjem u niži stupanj
natjecanja
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Disciplinski pravilnik HNS-a


Članak 82.
 Igrač, trener, službena osoba ili bilo koji drugi nogometni djelatnik

koji se kladi u bilo kojem obliku, sam ili putem druge osobe, na bilo
koji segment utakmice natjecanja u kojem na bilo koji način sudjeluje
ili ima bilo kakvu povezanost s tim natjecanjem – kaznit će se:
 Igrač – zabranom igranja od tri mjeseca do jedne godine
 Nogometni djelatnik, sudac ili trener – zabranom obavljanja

funkcija od tri mjeseca do jedne godine
 Kumulativno se može izreći i novčana kazna
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Disciplinski pravilnik HNS-a


Članak 83.
 Tko ima saznanja da je počinjen ili da se priprema neki od prekršaja iz

članka 80.-82. ovog Pravilnika, a to ne prijavi nogometnom savezu
i/ili nadležnom tijelu državne vlasti, bit će kažnjen:
 Igrač – zabranom igranja od dva mjeseca do šest mjeseci

 Djelatnik – zabranom obavljanja funkcija od dva mjeseca do šest

mjeseci
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Što morate učiniti?

• Ako vas netko pita da namjestite utakmicu:

• Prepoznajte što vam se događa
• Odbijte

Odmah recite ‘NE’

• Prijavite Recite nekomu što prije

•

• Ne sudjelujte u organiziranom kriminalu!!!
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Kako kontaktirati Uefu
• Telefonom
• Platformom za obavještavanje

• +800 0001 0002
(međunarodni besplatni broj)
https://uefa.integrityline.org
• Platforma je dostupna i kao aplikacija
za iPhone i Android na sedam jezika
Potražite „UEFA Integrity” na App
Store (iPhone) ili Google Play (Android)
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Ako je igrač, sudac ili trener proglašen krivim od strane
Uefe za namještanje rezultata ili pokušaj namještanja
rezultata...

Dobit će crveni
karton...

DOŽIVOTNO! ! !

‘Nulta

tolerancija’
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To je moj posljednji
zvižduk!

Ako imate bilo kakvih
pitanja....
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HVALA!

