
Norway Cup 2008 

Na přelomu července a srpna se v hlavním městě Norska uskutečnil velkolepý mezinárodní fotbalový 

turnaj. Gigantickou sportovní akcí, kterou si málokdo v našich podmínkách umí představit, žilo celé 

Oslo. Není se také čemu divit, protože do města, kde metro překonává skoro tři sta metrů nadmořské 

výšky, se sjelo přes 30 000 hráčů ze všech koutů světa. Své týmové barvy zde hájilo 1 386 týmů z 

padesáti zemí, jako například z Brazílie, Albánie, Filipín, Nigerie, Palestiny, Vietnamu a mnoha dalších 

zemí. I když některé státy mohly vzbuzovat mezi přítomnými posměch a připomínat známý film 

Kokosy na sněhu, tentokráte však "Kokosy na trávě", svým fotbalovým uměním všechny přítomné 

přesvědčili o pravém opaku. 

U silnice, kterou lemovala alej hřišt, visela však i česká vlajka. českou republiku však na turnaji 

nereprezentoval žádný z týmů, nýbrž šestice pražských rozhodčí. Pánové Ondřej Berka, Matěj Cichra, 

Petr David, Ondřej Havlín, Jiří Klíčman a Vojtěch Severýn společně s kolegy z celého světa tvořili tým 

celkem 360ti rozhodčích. Muže v černém čekal nelehký úkol. Během sedmi dnů odřídit celkem 3810 

utkání a jejich počínání nemělo ulehčit podle předpovědi ani počasí, které bylo neobvykle na severskou 

zemi tropické po celý týden. Každý rozhodčí rozhodoval dvě až čtyři utkání, která trvala podle věkové 

kategorie od dvakrát patnácti minut do dvakrát třiceti minut. Všechna střetnutí probíhala v plném 

nasazení všech účastníků. Není se čemu divit, jelikož týmy během prvních tří dnů bojovali o postup ze 

skupin a následné pokračování ve vyřazovacích bojích a rozhodčí, na které v naprosté většině utkáních 

dohlížel delegát, kterých zde bylo padesát, a hodnotil jejich výkony ve své zprávě. Nikdo si tedy 

nemohl dovolit něco vypustit a i když byl celý turnaj pro rozhodčí velice fyzicky náročný všichni ke své 

práci přistupovali velice zodpovědně a pečlivě. Na druhou stranu je třeba zmínit chování všech hráčů, 

realizačního týmu a jejich doprovodu, které pro nás bylo něco šokujícího a na našich hřištích opravdu 

nevídaného. Neexistovalo totiž utkání, aby oba týmy včetně trenérů a často i rodičů nepřišli po konci 

poděkovat a podat si ruce a to i při vyřazovacích kláních. A navíc slyšet během utkání slova chvály a 

děkování, nikoli v ironickém tónu, je pro rozhodčího z našich krajů neuvěřitelné. 

Odřízená utkání 

 Rozhodčí Asistent 
Berka Ondřej 8 3 
Cichra Matěj 14 2 
David Petr 8 9 
Havlín Ondřej 10 7 
Klíčman Jiří 8 6 
Severýn Vojtěch 12 6 

 

Díky mezinárodnosti turnaje si bylo možné vyzkoušet spolupráci a předat si zkušenosti, názory a 

informace s rozhodčími z celého světa. Obsazování na jednotlivá utkání bylo většinou koncipováno tak, 

aby každý rozhodčí byl z jiné země. Tudíž bylo velice zajímavé spolupracovat s kolegy s odlišnými 

zvyky a to například z Anglie, kteří jsou na hřišti neskutečně profesionální a přípravě před utkáním 

věnují velký důraz. Bohužel se žádnému českému rozhodčímu nepovedlo dostat důvěru na finálové 

utkání, což však v nabité konkurenci nebyla žádná ostuda. Na turnaji totiž byly přítomné takové 

kapacity jako asistent z Premier League, dále bývalý rozhodčí z listiny FIFA a další rozhodčí, kteří 

nejčastěji řídí ve svých zemích druhé a třetí ligy. 

Velké uznání patří místním pořadatelům, kteří dokázali zorganizovat nejen samotný průběh turnaje, 

ale i připravit 62 hřiště, ubytování v 31 škole a 9 hotelích a plný servis pro všechny účastníky. Přestože 

většinou lidí byla česká republika brána jako spíš rozvojová země, doufáme, že jsme svým 

vystupováním a svou činností, i dle ohlasů, alespon trochu ukázali naše kvality. 

Ondřej Berka 


