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اس�تفاده از تکنولوژی در 

شیوا نوروزی
  گزارش 2

فوتبال چالش�ی است که 
عده ای موافقش هستند و 
ع�ده ای مخال�ف. به رغ�م انتقاده�ای اولی�ه حمایت 
فدراسیون جهانی فوتبال از این مسئله پای کمک داور 
ویدئویی را به مس�تطیل س�بز باز کرد. VAR قدمت 
زیادی در مستطیل سبز ندارد اما در همین چند سال 
جلوی برخی اش�تباهات تأثیرگذار داوران را گرفته و 
البته در مواردی به اجرای عدالت کمک نکرده است. با 
این حال استفاده از این تکنولوژی در همه دنیا گسترش 
یافته و فوتبال ایران هم منتظر محقق شدن وعده ها در 

خصوص ورود VAR است. 

 آغاز راه
فدراسیون جهانی فوتبال برای اعمال تغییرات در قوانین 
خود س��ختگیر اس��ت و این موضوع در مورد کمک داور 
ویدئویی نیز صدق می کرد. پ��روژه VAR برای اولین بار 
در فصل 2013- 2012 اردیویسه )لیگ برتر هلند( مورد 
استفاده آزمایشی قرار گرفت و بعد از موفقیت  آمیز بودن 
آن اتحادیه فوتبال هلند خواه��ان اعمال برخی تغییرات 
در استفاده گسترده از VAR شد. هلندی ها پس از آنکه 
دیدند بازبین��ی صحنه های حس��اس در فوتبال می تواند 

به کاهش س��وت ها و تصمیمات اش��تباه کم��ک کند از 
هیئت انجمن بین المللی فوتب��ال )IFAB( که تنها نهاد 
قانونگذاری این رش��ته محس��وب می ش��ود خواستند تا 
شرایط را برای همگانی شدن این سیستم فراهم کند اما 
سنگ اندازی های فیفا روند پیشرفت پروژه را کند ساخت. 

 بالتر مخالف، اینفانتینو موافق
مخالفت های رئیس فدراسیون جهانی کار را سخت کرده 
بود. سپ بالتر رئیس وقت فیفا به این خواسته روی خوش 
نشان نمی داد و به هیچ وجه راضی نمی شد تکنولوژی به 
یاری فوتبال بیاید. منتها رو شدن پرونده های سنگین آقای 
رئیس شرایط را تغییر داد. رسوایی مالی بالتر، فیفا را با یک 
بحران روبه رو کرد تا اینکه بعد از این رسوایی مالی جیانی 
اینفانتینو جایگزین او شد و وضع تغییر کرد. اینفانتینو یکی 
از حامیان کمک داور ویدئویی بود. در واقع رئیس تازه وارد از 
فرصت استفاده کرد تا طرح محبوب خود را هرچه سریع تر 
پیش ببرد. به این ترتیب از سال 2016 فعالیت های فیفا 
برای انج��ام آزمایش های نهایی آغاز ش��د. IFAB نیز به 
کمک فیفا آمد؛ حتی لوک برود دبی��رکل هیئت انجمن 
بین المللی فوتب��ال در حمایت از VAR گف��ت: »باید از 
داوران حمایت کنیم تا کمترین اشتباه را مرتکب شوند، 
اشتباهاتی که بالفاصله همه مردم آن را می بینند و قضاوت 
می کنن��د. « حامیان این ط��رح مدعی بودن��د 95درصد 

تصمیم داوران درس��ت اس��ت و کمک داور ویدئویی آن 
5درصد باقی مانده را نیز تصحیح خواهد کرد. 

 شروع ماجرا در اروپا
در س��ال 2016 طرح فیفا در برخی بازی های غیررس��می 
 VAR فوتبال ایاالت متحده اجرا شد اما آوریل 2017 بود که

در لیگ استرالیا )A League( رسماً کار خود را آغاز کرد 
و بعد از A لیگ، MLS )لیگ فوتبال امریکا( نیز به عنوان 
دومین لیگ حرفه ای فوتبال به جمع اس��تفاده کنندگان از 
کمک داور ویدئویی پیوست. اروپایی ها هم خیلی زود از طرح 
فیفا استقبال کردند و بوندس لیگا و سری A در ادامه از فصل 

2018–2017 از VAR کمک گرفتند. اسپانیا و فرانسه با 
تأمل بیشتری اجازه ورود تکنولوژی به داوری را دادند. اللیگا 
و لوشامپیونه یک سال دیرتر یعنی از فصل 2018-2019 
به کمک داور ویدئویی اعتماد کردند. در بین پنج لیگ معتبر 
اروپایی فقط جزیره نش��ینان بودند که به سختی حاضر به 
پذیرفتن تکنولوژی در فوتبال شدند. اتحادیه فوتبال انگلیس 
طی فصل 2019 – 2018 بار ها این سیستم را مورد ارزیابی و 
بررسی قرار داد و از آن در FA CUP و جام اتحادیه استفاده 
کرد تا اینکه در نهایت در فص��ل 2020 – 2019 بازی های 

لیگ برتر هم با VAR برگزار شد. 

 از اروپا تا آسیا
سوت های اشتباه فقط مختص بازی های باشگاهی نیست و 
خیلی ها منتظر بودند تا فدراسیون جهانی برای جلوگیری 
از تضییع حق تیم ها چاره ای بیندیش��د. این خواسته کار 
اینفانتینو را برای باز کردن پای VAR آسان کرد و در بحث 
بازی های ملی دیدار دوستانه فرانسه- ایتالیا در ژوئن 2016 
برای نخستین بار از کمک داور ویدئویی کمک گرفته شد. 
بنا بر تصمیم فیفا جام کنفدراسیون های 2017 به عنوان 
نخستین تورنمنت رسمی با VAR انجام شد. نتایج مثبت 
جام کنفدراسیون ها سبب شد بعد از آن بازی های دوستانه 
زیادی با کمک گرفتن از سیستم ویدئوچک به خوبی و با 
حداقل اشتباه داوری به پایان برسند. جام جهانی 2018 
محکی جدی و بین المللی برای VAR محسوب  می شد؛  
در جام جهانی روسیه صحنه های حساس و بحث برانگیز 
بازبینی شد و این طرح با موفقیت چشمگیر در این تورنمنت 
همراه شد. پس از آن یوفا برای به کار گیری سیستم بازبینی 
صحنه های حساس دست به کار شد و مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان 2019 – 2018 با کم��ک داور ویدئویی به پایان 
رسید. در قاره کهن از مرحله یک چهارم نهایی به بعد لیگ 
قهرمانان آسیا 2019 و مسابقات زیر 23 سال آسیا 2019،  
ورزشگاه ها به VAR مجهز شدند و فوتبال آسیا نیز به جمع 

حامیان کمک داور ویدئویی پیوست.

اس��تفاده از توان داخلی یا ش��رکت های خارجی مورد 
تأیید فیفا؟ این سؤالی اس��ت که از ابتدای مطرح شدن 
استفاده از تکنولوژی VAR در لیگ فوتبال ایران به آن 
پرداخته شده است، به خصوص که به واسطه تحریم ها، 
حضور ش��رکت  هایی که م��ورد تأیید فیفا هس��تند در 
ایران با مشکالتی روبه رو اس��ت. به همین خاطر در سه 
سال گذشته که موضوع کمک داور ویدئویی به جریان 
افتاده اس��ت، فدراس��یون فوتبال در زمان مهدی تاج 
ابتدا تصمیم گرفت با توجه به تحریم ها، از توان داخلی 
برای مجهز کردن ورزشگاه  ها به سیستم داور ویدئویی 

استفاده کند.
در همین رابطه، سهرابی سرپرست وقت کمیته داوران 
فدراس��یون فوتبال در فروردین 98 از عزم فدراس��یون 
 VAR« :برای اس��تفاده از تکنول��وژی بومی خب��ر داد
یک شرکت اجرای سیس��تم کمک داور ویدئویی است 
که با فیفا به توافق رس��یده و پس از تأیید این سیستم، 
فیفا اجرای آن را به کشورهای خواهان توصیه می کند. 
بنابراین لزومی ندارد که ما حتماً از این سیستم استفاده 
کنیم. ما سیستم کمک داور ویدئویی را در ایران و مطابق 
اس��تانداردهای فیفا فراهم می کنیم و بعد از تأیید، این 
سیستم به مرحله بهره برداری می رسد. سعی می کنیم 
مطابق استانداردهای شرکت مدنظر فیفا عمل کنیم و 
مجوز بهره برداری را به دست بیاوریم. در مرحله نخست 
این سیستم به صورت offline در ورزشگاه آزادی اجرا 
ش��ده که رضایت بخش بوده و باید نواقص آن را برطرف 

کنیم و گام های بع��دی را برداریم تا به اس��تانداردهای 
فیفا برسیم.«

  VAR دی ماه سال 98 اگرچه با حضور علیرضا فغانی از
ایرانی رونمایی شد اما بر خالف پیش بینی فدراسیونی ها، 
نمونه ایرانی با مشکالت عدیده ای روبه رو بود که سبب شد 
این پروژه متوقف ش��ود. حضور محمدصالح سوبخیدین 
مالزیایی، مدرس بین المللی AFC در ایران برای حضور 
در کالس های VAR  زمان مناسبی بود تا سیستم های 
پیشنهادی ش��رکت های مختلف را بررس��ی و یکی را به 
فیفا معرفی کنند تا در لیگ های نوزدهم و بیس��تم از آن 
اس��تفاده ش��ود. البته ایراداتی که این م��درس مالزیایی 
گرفت به نرم افزارهای VAR نبود بلکه به دلیل امکانات 
س��خت افزاری موج��ود در ای��ران ب��ود؛ از مانیتورهای 
نش��ان دهنده تصاویر گرفته تا دوربین های ضبط کننده 

تصاویر.
داوود رفعتی دبی��ر پیش��ین کمیت��ه داوران آذر 99 در 
مصاحبه ای در این باره توضیحات بیش��تری داد: »وقتی 
من از مدرس فیفا در این کالس پرسیدم که کیفیت این 
سیستم   ها چطور بود؟ گفت از 10 نمره صفر می گیرد. یعنی 
ما هیچ شانس��ی برای تأیید این سیس��تم   ها از سوی فیفا 
نداشتیم. با این حال شرکت ایرانی برای نصب سیستم در 
هر ورزشگاه 3 میلیارد خواسته بود! آن هم برای سیستمی 
که از استاندارد های جهانی خیلی دور بود! این در حالی بود 
که به قیمت یورو در آن زمان، هزینه هر سیستم خارجی 

برای هر ورزشگاه یک میلیارد تومان تمام   می شد.«

 دفاع تمام قد از نمونه VAR ایرانی 
واکنش منفی فدراس��یون فوتبال به نمونه ه��ای ایرانی 
کم��ک داور ویدئوی��ی در ش��رایطی اس��ت ک��ه مدیران 
شرکت های تولید کننده ادعای دیگری دارند و معتقدند 
می توانند تأییدیه فیفا را بگیرند. در این راستا بهمن 99، 
هدایت سفیددشتی محقق و مدیر گروهی که بر روی این 
سیس��تم کار می کند در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا در 
خصوص VAR ملی در دست س��اخت توضیحاتی ارائه 
داد: »با فیفا وارد مذاکره شدیم، مکاتبات زیادی انجام شد و 
طرح مورد تأیید آنها قرار گرفت و به ما اجازه دادند وارد فاز 
اجرایی شویم که البته باید بگویم طی روزهای اخیر موفق 
ش��دیم نظر مثبت وزیر ورزش را نیز جلب کنیم. سیستم 
ما کاماًل مطابق با استانداردهای فیفا است و حتی مزایایی 
نسبت به سیس��تم VAR خارجی دارد. س��ورپرایزهای 
خوبی در بحث خط آفساید و خط گل داریم. فیفا برخالف 
مسئوالن و دوستان داخلی به شدت از این طرح استقبال 
کرد و فکر می کنم اول سیستم VAR را در خیابان سئول 
)که فدراسیون در آن واقع اس��ت( نصب کنیم تا برخی از 
تصمیمات فدراسیون را بررس��ی کنیم بعد به ورزشگاه  ها 
بیاوریم چراکه این شروع برای ورزش کشور و فوتبال مفید 
خواهد بود. عالوه بر این نس��خه ایرانی حدود یک چهارم 

ارزان تر از نمونه خارجی است.«
حسام الدین شاهرخ، مدیر شرکت دانش بنیان سبحان پایا 
یکی دیگر از ش��رکت های س��ازنده VAR مل��ی هم در 
گفت وگویی که تیرم��اه با روزنامه فرهیختگان داش��ت، 

منافع اس��تفاده از واردات این سیس��تم را در استفاده از 
نمونه خارجی دخیل دانسته است:  »دوستان ظاهراً خیلی 
تمایل ندارند این داس��تان به صورت داخلی انجام شود و 
به این دلیل دست دست می کنند. واقعیت این است یک 
بخش��ی دارد تعمداً این کار را انجام می دهد و یک بخشی 
هم به صورت س��هوی و انگار با بومی س��ازی این موضوع 

مشکالتی دارند.«
 باشگاه  ها آستین باال می زنند

چه داخلی یا خارجی، با توجه به افزایش اشتباهات داوری، 

باشگاه  ها انتظار دارند که فدراسیون فوتبال هر چه زودتر 
این سیستم را در ورزش��گاه  ها نصب کند، این سیستم در 
هر ورزش��گاه حدود 300 تا 350 ه��زار دالر هزینه دارد 
که البته این کف هزینه برای VAR اس��ت و بهترین نوع 
VAR با تش��خیص خط آفس��اید، حدود 700 هزار دالر 
قیمت دارد. البته با توجه به اینکه باش��گاه  ها می خواهند 
VAR در فوتبال ایران راه اندازی شود، باید این هزینه را 
باشگاه  ها پرداخت کنند و فدراسیون در نقش نصب کننده 
سیستم و واردکننده سیستم هماهنگی  ها را با شرکت های 
زیرمجموعه فیفا انجام می دهد. مس��ئله ای که باشگاه  ها 
نیز از آن اس��تقبال کرده اند و می گویند با توجه به ضرر و 
زیانی که از اش��تباهات داوری به آنها می رسد، خودشان 
هم حاضرند سیس��تم VAR را به ای��ران بیاورند. مانند 
مجتبی فریدونی مدیر تیم ذوب آهن که تیر ماه امس��ال 
با انتقاد ش��دید از فدراس��یون فوتبال گفته بود:»تیم ما 
70، 80 میلیارد هزینه می کند و به خاطر اش��تباه داوری 
باید برود دس��ته یک. ن��ه خودش��ان VAR می آورند نه 
می گذارند خودم��ان بیاوریم . آق��ای عزیزی خادم گفته 
تحریم  ها نگذاشتند کمک داور ویدئویی بیاوریم. کدام یک 

از قطعات VAR مشمول تحریم اس��ت؟ آیا هارد است؟ 
آیا دوربین اس��ت؟! به ما اجازه بدهن��د در عرض یک ماه 
اینها را وارد می کنیم. مدام گردن تحریم می اندازند. مگر 
در این مملکت تا به حال سیس��تم کامپیوتری و دوربین 
وارد نشده است؟ نمی دانیم اینها را به چه کسی بگوییم؟ 
مگر آوردن این سیس��تم کار شاقی است. ما با سه شرکت 
اروپایی که مورد تأیید فیفا هستند صحبت کردیم و تأیید 
کرده و گفتند حداکثر سه تا چهار هفته تجهیزات را منتقل 
می کنیم و پنج تا 9 روز ورزشگاه   ها را تجهیز می کنیم. به 
تحریم چه ارتباطی دارد؟ مگر موش��ک است؟ اطالعات 
غلط به مردم می دهند؛ نه خودشان می آورند نه به ما اجازه 
می دهند و ما بای��د تاوان پس دهیم. ای��ن هم از وضعیت 

داوری این هفته  ها است.«
با تمام این اعتراض  ه��ا رئیس فدراس��یون فوتبال وعده 
داده که در نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم، سیستم داور 
ویدئویی در لیگ برتر استفاده خواهد شد، وعده ای که باید 
منتظر ماند و دید که آیا عملی می شود و دیگر لیگ مانند 
فصلی که تازه به پایان رسیده، گرفتار مشکالت پرحاشیه 

داوری نمی شود یا این داستان ادامه پیدا می کند.

کمک حال فوتبال  یا  یک بیزینس درآمدزا؟!

نظر کا رشنا س

بحث استفاده از VAR پیش از این هم در فوتبال 
ایران مطرح ش��ده بود اما به این دلیل که تعریف 
و ش��ناخت دقیقی از پروژه VAR نداش��تند به 
سرانجام نرس��یده اس��ت اما اکنون فدراسیون با 
توجه به ضرورت اس��تفاده از این تکنولوژی، عزم 
خود را برای گرفتن مجوز اس��تفاده از VAR در 
فوتبال ایران جزم کرده و س��عی دارد این پروژه را 
در بهترین زم��ان و نه کمترین زمان به س��رانجام 
برساند. چرا بهترین زمان، به این دلیل که بر خالف 
باور عمومی، این داس��تان یک پروژه زمانبر است 
با پروتکل های کاماًل مش��خص از سوی IFAB و 
FIFA . پروژه ای ش��ش مرحله ای ک��ه هر مرحله 
زیرمجموعه ها و زیرشاخه های خود را دارد که باید 
به ترتیب و پشت سر هم و طبق تعریف این دو نهاد 
)IFAB و FIFA( انجام شود . هرچند در این بین 
با مشکالتی چون گرانی، نوس��انات دالر، تحریم ، 
بحث انتقال پول و...  نیز مواجه هستیم . ضمن اینکه 
بحث آموزش نیز در این بین مطرح است. از آموزش 
نیروی انسانی که قرار است با کمک داور ویدئویی 
کار کند تا آموزش داوران ک��ه خود حداقل زمانی 
چند ماهه الزم دارد. اکنون اما ما در مرحله نخست 
هستیم یعنی مرحله برنامه ریزی و ارزیابی. ارزیابی 
زیرساخت های خودمان و البته 15 شرکتی که مورد 

تأیید فیفا هس��تند و 
باید ببینیم ب��ا توجه 
به قیمت ه��ا، امکانات 
متفاوتی که دارند کدام 
یک با زیرساخت های 
فوتبال ایران همخوانی 
دارند. م��ا هنوز حتی 

نمی دانیم که باید از سیس��تم سیار در ورزشگاه ها 
 VAR استفاده  کنیم یا ثابت چراکه اس��تفاده از
بسیار تخصصی اس��ت. برای نمونه با توجه به اتاق 
VAR نوع چیدمان دوربین ه��ا و جای مانیتور ها 
متفاوت است و تغییر می کند و جزئیات ریز فراوانی 
دارد و اما در کل حتی بحث سخت افزاری آن فضای 
فیزیکال مورد نیاز نیز کاماًل مشخص است و باید بر 
اساس پروتکل فیفا باشد. نقش فدراسیون در این 
بین برای به ثمر رساندن این پروژه نظارت، ارزیابی و 
سنجش است و طبق پروتکل فیفا هزینه استفاده از 
کمک داور ویدئویی به عهده مالکان ورزشگاه هاست 
نه فدراسیون فوتبال . در واقع تمام موارد این پروژه 
از A  تا Z کاماًل مشخص اس��ت و ما نمی توانیم بر 

اساس سلیقه شخصی خود آن را پیش ببریم.
حسین شریفی
VAR سخنگوی کمیته کارشناسی

استفاده از VAR هم می تواند جنبه مثبت داشته باشد 
هم منفی. چند سالی اس��ت که با توجه به ایجاد برخی 
تغییرات کمک داور ویدئویی به قوانین فوتبال اضافه شده 
ولی اضافه کردن آن به فوتبال ایران نیازمند یک مکانیزم 
طوالنی است. ابتدا باید با شرکتی که مورد تأیید فیفاست 
به توافق برسیم، پس از نصب تجهیزات باید به فیفا اطالع 
دهیم ت��ا دیوید اِلِری مس��ئول VAR به ای��ران بیاید و 
آموزش استفاده از این تکنولوژی را آغاز کند. همه داوران و 
کمک داوران مان باید آموزش ببینند و یک نیم فصل یا یک 
فصل کامل این سیستم به صورت آفالین مورد استفاده 
قرار بگیرد تا در صورت داش��تن نتایج مثبت به صورت 
رس��می در مس��ابقات از آن بهره بگیریم. برای رسیدن 
به این مرحله حداقل چهار تا پنج سال زمان نیاز داریم. 
VAR ربطی به باشگاه ها ندارد، این سیستم باید توسط 
فدراسیون خریداری ش��ود و توسط هیئت های فوتبال، 
عوامل فدراس��یون و داور ها به مرحله اجرا دربیاید. این 
تکنولوژی هم تأثیرات مثبت خواهد داشت و هم منفی. 
بعضی اوقات توپ گل می شود و داور نمی بیند یا آفسایدی 
درست تشخیص داده می شود و... در این صورت استفاده 
از کمک داور ویدئویی مثبت خواهد بود. اما در بس��یاری 
از مواقع VAR مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد! در یورو 
 VAR 2020 شاهد اشتباهات بزرگی از داوران بودیم که
دخالت نکرد. در صحنه های آفس��اید، اخ��راج بازیکنان 

و گل ها این سیس��تم مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. به 
عن��وان مثال ی��ک صحنه 
خش��ن خطا اتفاق می افتد 
و داور کارت زرد می دهد. از 
داور می خواهند کنار زمین 
این صحنه را دوباره بازبینی 

کند و در حقیقت بازبینی باز هم توس��ط انس��ان انجام 
می شود. منتظر تحول نباش��ید ولی تا زمانی که فوتبال 
توس��ط انسان اداره ش��ود اش��تباهات نیز وجود خواهد 
داش��ت. حتی اگر از کمک داور ویدئویی اس��تفاده شود 
امکان اشتباه کامل از بین نمی رود. باید کاری کنیم که 
VAR عدال��ت را اجرا کند نه اینکه دس��ت قدرت های 
فوتبال دنیا باشد. در بسیاری از موارد این تکنولوژی مثمر 
ثمر بوده و اش��تباه داوران را تصحیح کرده ولی در موارد 
دیگر تأثیر سرنوشت ساز نداشته است. اینجاست که باید 
به این سیستم هم شک کرد. ضمن اینکه ورود VAR از 
سر دلس��وزی برای فوتبال نبوده بلکه اینفانتینو حامی 
این طرح اس��ت که بیزینس بزرگی برای فیفا محسوب 
می شود و درآمد خیلی خوبی داشته است. VAR  بیشتر 

به درآمدزایی کمک کرده تا پیشرفت فوتبال.
علی خسروی 
 کارشناس داوری

واقعیت این است که استفاده از کمک داور ویدئویی 
برای فوتبال ما بسیار نیاز اس��ت. در اصل فیفا نیز به 
دلیل هجمه های بس��یاری که علیه داوری ها بود به 
این س��مت رفت تا اش��کاالت را کاهش دهد اما این 
هم یک واقعیت اس��ت ک��ه خیلی از کش��ور ها توان 
اس��تفاده از این تکنولوژی را ندارند و نمی توانند زیر 
بار مالی این مس��ئله بروند. با این وج��ود با توجه به 
هجمه و فش��اری که این روز ها روی داوران ما وجود 
دارد استفاده از VAR اجتناب ناپذیر است. اما بین 
خواستن و توانستن هم فرق اس��ت. این درست که 
امروز همه اعم از فدراس��یون و باش��گاه ها و داوران 
خواهان اس��تفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی 
هستند اما هیچ تردیدی نیس��ت که این یک پروسه 
زمانبر و البته زمانبندی شده است که یکی دو مرحله 
آن در ایران انجام شده اس��ت. کالس گذاشته شده 
برای حضور در اتاق VAR اما نیروی انس��انی یک 
بخش آن است و بخش سخت افزاری آن نیز هست. 
  VAR اینکه شما نمی توانید در یکی دو استادیوم از
استفاده کنید و در مابقی اس��تادیوم ها آن را نداشته 
باشید . شرکت هایی که فیفا با آنها همکاری می کند 
را باید در نظر بگیریم همچنی��ن بحث تحریم ها که 
مانعی بر س��ر راه اس��ت یا نه و مهم تر ت��راز بار مالی 
استفاده از این تکنولوژی بین باشگاه ها و فدراسیون 

و وزارت ورزش اس��ت. 
در تمام دنیا باش��گاه ها 
موظف به انجام این مورد 
هستند اما در ایران همه 
تیم ها دولتی هس��تند و 
تنها یک��ی دو باش��گاه 
ممکن اس��ت بتوانند از 

عهده خود برآیند. از سوی دیگر کمک داور ویدئویی 
زمانی می تواند به داوری ما کمک کند که داوران ما 
به توانمندی الزم رسیده باشند. نمی توانیم همه بار 
داوری را روی دوش VAR بگذاری��م. مگ��ر در یک 
بازی چند مرتبه می توان ب��ه VAR مراجعه کرد؟ 
نهایت دو، سه بار چراکه در غیر این صورت حاکمیت 
و اقتدار داور در زمین مسابقه از بین می رود. در اصل 
ما قبل از استفاده از این تکنولوژی باید داوران خود را 
به سطح کیفی باالیی برسانیم و سپس از کمک داور 
ویدئویی برای ارتقای سطح داوری استفاده کنیم . در 
واقع استفاده از VAR بس��یار خوب است اما قبل از 
آن باید داوران خود را توانمند کنیم و بعد سراغ این 
تکنولوژی بروی��م و نمی توانیم تص��ور کنیم صرف 

حضور VAR مشکالت داوری به پایان می رسد.
مسعود مرادی 
کارشناس داوری 

وظیفه فدراسیون نظارت است نه تأمین هزینه VARVAR  همه مشکالت داوری را حل نمی کند

گزارش»جوان « از آخرین وضعیت استفاده از کمک داور ویدئویی در لیگ برتر فوتبال

سوت های جنجالی در خط پایان! 
لیگ بیس�تم در حالی جمعه گذش�ته به پایان رسید که 

سعید احمدیان
  گزارش یک

جنجال  ها و اشتباهات داوری یکی از پررنگ   ترین حواشی 
این دوره بود، اشتباهاتی که سبب شد تا مطالبه استفاده 
از کمک داور ویدئویی یا همان تکنولوژی  VARکه از چند سال اخیر در فوتبال دنیا 
رواج دارد، بیشتر از گذشته مطرح شود. به خصوص که فوتبالی  ها معتقدند با استفاده 
از این سیستم در فوتبال ایران می توان اشتباهات داوری را که در برخی مواقع کاماًل 
در نتیجه بازی تأثیرگذار بوده را کاهش داد تا دیگر مانند بیستمین دوره لیگ برتر 

فوتبال، شاهد سوت های آشکاری که به اشتباه از سوی داوران زده می شد، نباشیم. 
با توجه به اتفاقات داوری در لیگ بیستم، حاال گویا فدراسیون فوتبال که چند ماهی 
است ش�هاب الدین عزیزی خادم را به عنوان رئیس باالی سرش می بیند، به صورت 
جدی در تالش برای نصب سیستم کمک داور ویدئویی در ورزشگاه  ها در نزدیک   ترین 
زمان ممکن اس�ت، در همین رابطه کارگروه سیس�تم کم�ک داور ویدئویی هم در 
فدراس�یون تش�کیل ش�ده و آن طور که رئیس فدراس�یون فوتبال وعده داده در 
نیم فصل لیگ بیست و یکم می توان امیدوار بود که VAR وارد فوتبال ایران شود.

حمایت اینفانتینو پای VAR را به فوتبال باز کرد

از A لیگ و MLS تا جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا

پرونده
 VAR ش

بررسی نق

در داوری فوتبال ایران و جهان

ورزشي

فدراس�یون جهان�ی فوتب�ال 
برای اعمال تغییرات در قوانین 
خ�ود س�ختگیر اس�ت و این 
موض�وع در مورد کم�ک داور 
ویدئوی�ی نیز ص�دق می کرد. 
پروژه VAR برای اولین بار در 
فصل 2013-2012 اردیویس�ه 
)لی�گ برت�ر هلن�د( م�ورد 
استفاده آزمایشی قرار گرفت

دی م�اه س�ال 98 اگ�ر چ�ه با 
  VAR حضور علیرضا فغانی از
ایرانی رونمایی شد اما بر خالف 
پیش بین�ی فدراس�یونی ها، 
نمون�ه ایران�ی ب�ا مش�کالت 
عدیده ای روبه رو بود که سبب 
ش�د این پروژه متوقف ش�ود


