O tym jak piłkarze Arki sami pozbawili się możliwości sprawdzenia VAR-u przy ewentualn
News - LECHIA-GDANSK.PL - SERWIS BIAŁO - ZIELONYCH

Min??y ju? dwa dni od Derbów Trójmiasta, a nadal wzbudzaj? One niema?e emocje. Dzisiaj na jednym z portali sportowych pojawi? si? wywiad z s?dzi? Szymonem Marciniakiem, który obs?ugiwa? system VAR. System ten pono? nie zadzia?a? przy starciu Joao Nunesa z Patrykiem Kunem. Jeden z gda?skich dziennikarzy twierdzi?, ?e Marciniak mia? powiedzie? i? krzycza? do g?ównego s?dziego Daniela Stefa?skiego, ?e jest karny dla Arki a ten nie reagowa?.

Szymon Marciniak zdecydowanie zaprzeczy? tym s?owom :

– Nie ma mo?liwo?ci, by dziennikarz wiedzia?, o czym rozmawiamy przez par? sekund, bo tak naprawd? trzeba mie? ?wiadomo??, ?e od momentu starcia do wyj?cia pi?ki na aut, min??y dwie-trzy sekundy. Nie by?o mo?liwo?ci, by sprawdzi? t? sytuacj?, zawodnicy Arki natychmiast wznowili gr? i zgodnie z protoko?em VAR oraz przepisami gry dalsza analiza tej sytuacji by?a niemo?liwa. Jako ciekawostk? podam, ?e jedynym zdarzeniem, do którego mo?emy wróci? po wznowieniu gry, jest potencjalna czerwona kartka za brutalny faul. Mog? tylko powiedzie?, ?e wszystkie inne doniesienia odno?nie do naszej wspó?pracy s? wyssane z palca -mówi? z rozmowie z portalem.

Z dalszych s?ów s?dziego mo?na wywnioskowa?,i? zawodnicy Arki sami pozbawili si? rzutu karnego :

Trzeba pami?ta?, ?e to nie ja by?em s?dzia i decyzje najlepiej si? czuje, b?d?c na boisku. B?d?c VAR-em, jestem cz?onkiem zespo?u s?dziowskiego, ale nie jest moj? rol? s?dziowanie, a pomoc w unikni?ciu czarno-bia?ych, kluczowych b??dów. Nie ma jednak sensu rozmowa „co bym zrobi?” na miejscu Daniela, poniewa? nie by?o mnie na boisku i nie ma co wró?y? z fusów. Zawodnicy Arki tak szybko wznowili gr?, ?e pozbawili system VAR mo?liwo?ci analizy tej sytuacji.

Jednocze?nie Marciniak zapowiedzia?,?e jutro ma by? decyzja do co ujawnienia zapisu z rozmów s?dziów opinii publicznej.
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