
Norhalne Cup 2008

Od č tvrtka 1.května do soboty 3.května se v několika městech na severu Jutského poloostrova
odehrál 25. roč ník rozsáhlého mezinárodního turnaje. Akce se zúč astnilo 469 družstev ze 14 zemí z
celé Evropy a dokonce i Brazílie a Ukrajiny. Na celkem 77 fotbalových hřišt v 11 městech vyběhli
fotbalisté a fotbalistky rozděleni do 97 skupin dle věku a dle výkonnosti do kategorií "Level Elite",
"Level B" k celkem 1699 utkáním. Týmy odehrály všechna utkání na velmi vysoké úrovni a hlavně s
dodržováním hlavní myšlenky sportovních akcí FAIR PLAY, přič emž doba hry třídy "Elite" byla 2x25
minut a tříd B a dívek 2x18 minut.

Turnaj byl mezinárodní i po stránce rozhodcovské a to díky organizaci REFEX, která sezvala 156
rozhodč ích z Německa, Dánska, španělska, Itálie, Nizozemí a díky rozhodč ím Ondřeji Berkovi, Ondřeji
Havlínovi a Miroslavu Havlovi i č eské republiky. č eským rozhodč ím se za velmi nároč nou cestu
autem do Dánska, která č inila okolo 1200km a trvala přes dvanáct hodin, dostalo v nabité konkurenci
uznání ve formě důvěry k řízení dvou z osmi finálových utkání v různých věkových kategoriích.

Rozhodč í Havel dvakrát asistoval zahranič ním kolegům a odřídil celkem 11 utkání jako R vč etně
finále třídy B hráč ů do dvanácti let.

Rozhodč í Berka asistoval č tyřikrát v kategorii Elite německým kolegům a odřídil celkem 13 utkání ve
všech kategoriích vč etně finálového utkání kategorie Elite nejvyšší věkové kategorie s asistenty z
Berlína a Hannoveru, mezi dánskými týmy IF Brondby Kodaň a BK Aalborg.

Rozhodč í Havlín, který se podílel na veškeré organizaci č innosti rozhodč ích vč etně obsazování a
rozdávání dárkových předmětů :, nemohl být díky tomuto nominován na jakékoliv finále i přesto však
stač il odřídit 11 utkání a u 5 asistoval.

Díky tomuto mezinárodnímu obsazení bylo možné porovnat naše styly v rozhodování a používání
různé signalizace s našimi kolegy. Například němeč tí kolegové při vstřelení branky nepoužívají k
signalizaci písknutí, ale pouze ukazují rukou směrem do středového kruhu z důvodu, že by se při více
brankách "upískali". Jako asistenti zásadně nepotvrzují rozhodč ího, když ukáže, kterým směrem bude
hra navázána, pouze se tělem v tomto směru natoč í. Proto bylo i složité dohodnout se před utkáním
na spolupráci celé trojice, která však nakonec fungovala bez potíží.

Celý turnaj byl velice fyzicky a psychicky nároč ný pro všechny jeho úč astníky, rozhodč í a hlavně
organizátory, kterým patří veliké uznání za naprosto bezproblémový průběh celého turnaje. K č emuž
přispěli svým chováním sami hráč i, realizač ní týmy a diváci, kteří zpravidla doprovázeli svoje děti po
všech utkáních. Tím, že projevovali zájem pouze o samotnou hru, velice usnadnili práci rozhodč ích,
kteří nemuseli řešit skoro žádné nefotbalové projevy. Navíc se po každém utkání všem rozhodč ím
dostávalo poděkování od obou týmů, což není v našich krajích zrovna běžné. A to vše i přes to, že
utkání třídy B řídil pouze jeden rozhodč í bez jakékoliv pomoci asistentů, č ili musel sám posuzovat
veškeré situace na celém hřišti vč etně ofsajdových.

Dění probíhalo za naprosté prohibice pití tvrdšího alkoholu a kreslení na školní tabule ve školách, kde
byli všichni úč astníci ubytovaní :. č tyřdenní pobyt byl pro rozhodč í zakonč en výletem do města
Aalborg za bujarou noč ní zábavou, v té nás ovšem limitovala vidina naší celodenní cesty zpět do
Prahy následující den ráno a nepříliš chutné dánské pivo.

25. roč ník Norhlane Cupu připravil pro své úč astníky několik nezapomenutelných zážitků a pro nás
rozhodč í i možnost porovnat nejen svou výkonnost, ale i specifické návyky při rozhodování v různých
zemích a podělit se o své zážitky a zkušenosti s kolegy z ostatních zemí.
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