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Mikor vezetik be a videobírót?
Szezononként 700 ezer euróba kerülne a VAR az 1. Ligában
• A román bírók BL-beli 
mellőzése miatt ismét terí-
tékre került a VAR-technoló-
gia romániai bevezetése. Az 
üggyel kapcsolatban az LPF 
főtitkára, Justin Ştefan és 
Răzvan Burleanu FRF-elnök 
különböző állásponton 
vannak.

A Manchester United 
továbbjutását jelentő büntető 
megítélésének pillanatai

▴   FORRÁS: EUROSPORT.COM

S O M O G Y I  B O T O N D

A z utóbbi időben ismét felerő-
södtek a videobíró (VAR) kö-
rüli viták. Nem csoda, hiszen 

csak az elmúlt néhány héten több 
furcsa ítélet született. Az egyik ilyen 
a Real Madrid–Ajax Amsterdam 
mérkőzésen történt, amikor a labda 
egyesek szerint elhagyta az oldalvo-
nalat, a hollandok viszont folytatták 
a játékot, és az ellentámadásból gólt 
szereztek. A több percig tartó visz-
szanézést követően (az egyik felvé-
telen az látszik, hogy a labda teljes 
terjedelmében elhagyta a játékteret) 
a bírók mégis érvényesnek találták a 
gólt. A másik különös eset a párizsi 
mérkőzésen történt, a hosszabbítás-
ban egy messziről ellőtt labdát a fel-
ugró PSG-játékos kézzel érintett. Bár 
a labda nem kapura, hanem jóval fö-
lé tartott, a játékvezető a VAR-t igény-
be véve továbbjutást érő tizenegyest 
ítélt az angolok javára.

Hivatalos indoklás a BL-ben

Bár az UEFA nem szokott minden 
egyes bírói ítéletet megindokolni, 
ezúttal a következőket írta: „A VAR, 
miután több szögből is látta az ese-
tet, jelezte a játékvezetőnek, hogy 
visszanézésre érdemes esemény tör-
tént a büntetőterületen belül. Mivel 
a játékvezető nem vette észre a jelen-
tősnek nevezhető incidenst, a pályán 
elhelyezett eszközön visszanézte az 
esetet. Ennek során meggyőződött 
róla, hogy elég messziről érkezett a 
lövés ahhoz, hogy ne lehessen köze-
linek minősíteni, így nem mondhatta 
a védő, hogy váratlanul érte. A védő 
karja nem volt a testéhez szorítva, 
azaz a játékos így megnövelte azt 
a területet, amelyet lefedett a kapu 
elől. A játékvezető emiatt tizenegyest 
ítélt.”

Ez sokakat meglephetett, és akár 
magyarázkodásként is hathatott, 

ám erről egyáltalán nincs szó. Az 
Európai Labdarúgó-szövetség (UE-
FA) honlapján ugyanis múlt hét óta 
minden egyes BL-mérkőzésen ho-
zott VAR-döntést megmagyaráznak 
az illetékesek. Éppen azért, hogy a 
félreértéseket és rosszhiszeműséget 
kizárják. Természetesen ettől még 
nem mindenki nyugszik meg, hi-
szen eddig is történt már olyan eset, 
hogy szabad szemmel is látható (a 
visszajátszáson még nyilvánvalóbb) 
szabálytalanságot sem a játékvezető, 
sem a VAR-szobában ülő bírók nem 
„vettek észre”.

Kassai Viktor használta először

A VAR tekintetében egyébként az új 
időszámítást Kassai Viktor kezdte 
meg. A magyar bíró történelmet írt a 
két évvel ezelőtti klubvilágbajnoksá-
gon, amikor a Kashima Antlers–At-
lético Nacional mérkőzésen videós 
visszajátszást alkalmazott egy bün-
tető megítélésénél. Ez volt ugyan-

is az első eset, hogy a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség (FIFA) egyik 
hivatalos tornáján igénybe vették a 
videós visszajátszást. Akkor Gianni 
Infantino, a FIFA elnöke a követke-
zőket nyilatkozta: „Rendkívül elé-
gedett vagyok vele, ez a modern fut-
ball jövője. Láttuk, hogy a videobíró 
segített a játékvezetőknek meghozni 
a helyes döntést. A videobíró tesztje 
segít fi nomítani a rendszert és töké-
letesíteni a kommunikációt. Amit 
a drukkerek annyi éven át vártak, 
megtörtént.” Ezzel szemben Alek-
sander Ceferin, az európai szövetség 
(UEFA) elnöke még nagyon szkepti-
kus volt: „nem jött el az ideje, hogy 
a BL-ben alkalmazzuk a videobírót, 
mert a felvételek még nem segítik 
kellő hatékonysággal a játékvezetők 
munkáját”. Azóta változtak az idők, 
és az UEFA idén tavasztól a kieséses 
szakaszban a BL-ben is alkalmazza a 
modern technológiát.

És ha már Kassai Viktort említet-
tük, a magyar játékvezető tavasz óta 
már nem vezethet mérkőzést a BL-
ben. Mint ahogy Ovidiu Haţegan 
vagy a többi román bíró sem. Ugyan-
is az UEFA döntése értelmében a 
BL nyolcaddöntőitől kezdve csupán 
azok a sípmesterek delegálhatók az 
összecsapásokra, akiknek országá-
ban az élvonalban már alkalmazzák 
a VAR-t. Így a román és a magyar 
játékvezetőket ezután legfeljebb az 
Európa Liga mérkőzésein láthatjuk.

„Remélem, hamarosan Románi-
ában is bevezetik a rendszert, mert 
így viszonylag hamar ki lehet szűrni 
a hibákat. A lefújás pillanatában a 
visszajátszások révén már minden-
ki látta a kétes helyzeteket, csak te 

vagy az egyetlen, akinek nincs erre 
lehetősége. Miért ne lépnénk egyet 
előre? Szerintem ez a jövő a futball-
ban is” – osztotta meg gondolatait 
Haţegan.

Pénzkérdése

A román labdarúgóligában már rég-
óta szó van arról, hogy bevezetik a 
videobírót. Két évvel ezelőtt a szövet-
ség meg is szavazta a kezdeménye-
zést. Akkor Răzvan Burleanu és tár-
sai azt nyilatkozták a sajtónak, hogy 
a rájátszásban már videobíróval bo-
nyolítják le a mérkőzéseket. Ebből 
azonban nem lett semmi, ugyanis a 
technológia bevezetéséhez szüksé-
ges mintegy 800 ezer eurót nem sike-
rült megszerezni. És akkor még nem 
beszéltünk arról, hogy a bírókat ki 
is kell képezni a rendszer szakszerű 
használatára.

Az utóbbi hetek VAR-döntései, a 
román bírók BL-beli mellőzése mi-
att ismét terítékre került a technoló-
gia romániai bevezetése. A Román 
Professzionális Liga (LPF) főtitkára, 
Justin Ştefan az egyik országos sport-
napilapnak adott interjújában arról 
beszélt, hogy a kérést már elküldték 
a Román Labdarúgó-szövetségnek 
(FRF). „Több szponzorral is beszél-
tünk már, az anyagi támogatás nem 
jelentene gondot. A FIFA átnyújtott 
számunkra egy listát, amelyen a 
nemzetközi szervezet által akkredi-
tált cégek szerepelnek. Csupán azok 
szerelhetik fel a berendezést” – ma-
gyarázta Justin Ştefan. A vezető sze-
rint jövő évtől szeretnék bevezetni a 
több nyugati bajnokságban már jól 
működő rendszert.

Talán a következő 
szezontól lesz

Hogy erre jövőre valóban lesz-e esély 
az 1. Ligában, nehéz megmondani. 
Főleg annak tükrében, hogy Răzvan 
Burleanu nem ennyire optimista. Az 
FRF elnöke ugyanis sokkal visszafo-
gottabban fogalmazott ezzel kapcso-
latban. Szerinte a technológiát hat 
hónappal azt követően lehetne beve-
zetni, hogy megtalálták a szükséges 
anyagi forrásokat.

„A számítások szerint a megfe-
lelő technika 700 ezer euróba kerül 
évente, ehhez járulnak hozzá a bí-
rók költségei. A következő lépés az 
lenne, hogy véglegesítsük a tárgya-
lásokat azokkal, akik a BL-nek szol-
gáltatják a rendszert, majd másokkal 
is fogunk beszélni. Aztán a televí-
ziós társaságokkal is dialógust kell 
folytatnunk, majd fel kell készíteni 
a bírókat, eközben az LPF-nek meg 
kell találnia az anyagi forrásokat 
a kiadások fedezésére. Ha minden 
teljesül, akkor hat-nyolc hónapon 
belül be lehet vezetni a VAR-t” – fo-
galmazott az FRF elnöke. Hogy ezek 
után a 2019–2020-as idényben lesz-e 
nálunk videobíró, azt döntse el ki-ki 
magának.

Milyen versenykiírások-
ban alkalmazzák a VAR-t?

1. Az Európa Liga döntőjében.
2. A Nemzetek Ligája döntőjében.
3. Az olaszországi U21-es
Európa-bajnokságon.
4. Az Európai Szuperkupában.

Mikor léphet közbe a VAR? 

A videobíró fontos támasza a játékvezetőnek. A VAR nem tökéletes, de 
segít meghozni a lehető legjobb ítéleteket. A pontosság sokkal fontosabb, 
mint a gyorsaság. A VAR-szobában lévő bíró csak akkor lép közbe és szól a 
pályán lévő játékvezetőnek, amikor bizonyítéka van arra, hogy szabályta-
lanság történt. Ezt is csak négy esetben teheti meg: gólok és gólt ered-

ményező szabálytalanságok, tizenegyes, piros lap, játékos igazságtalan 
büntetése.




