
Što je to?
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UZBUĐENJE SPORTA
JER UKLANJAJU NEIZVJESNOST 

OVO JE MANIPULACIJA 
NATJECANJIMA.

ZAŠTO SE 
TO DOGAĐA?

     

ZNAŠ LI OVO 
O KLAĐENJU...

PEKING 2008. DANAS

Klađenje NIJE SAMO PO SEBI LOŠE,
naprotiv, to je glavni izvor financiranja za sport.

IZGUBIO
TKO BI

NAMJERNO?

MEĐUNARODNI
OLIMPIJSKI

ODBOR

Manipuliranje sportskim natjecanjima

Sportaši varaju namjerno ili  
sportovima ili treneri) varaju svjesno  ne dajući sve od sebe na natjecanju.
Službene osobe (suci u timskim i pojedinačnim 

To je protiv duha sporta, olimpijskih vrijednosti i poštovanja prema tvom timu, 
suparniku i navijačima. Također je protivno sportskim pravilima i podliježe 
sankcijama. U nekim zemljama to se čak smatra kaznenim djelom.

VARANJA UBIJAJU
OVI OBLICI

"TKO ĆE POBIJEDITI?" 

Kad se manipulira natjecanjem, 
nema više ničeg što se može 
osvojiti, to sport čini besmislenim 
i demoralizira poštene sportaše.

Ako su sportaš ili službena osoba 
uhvaćeni u manipulaciji, 
posljedice mogu biti drastične.
Često im se zabrani nastup na 
natjecanjima, moraju platiti kazne i 
na taj način unište sav trud koji su 
uložili u sport.

Ljudi imaju različite razloge za 
manipuliranje sportskim natjecanjima.
Neki traže sportsku prednost, a neki traže 
novac. Novac ulazi u jednadžbu kad se 
ljudi mogu kladiti  na sport.

MANIPULACIJA
POVEZANA SA SPORTOM

ili "namjerna loša igra" atraktivna je 
mogućnost za sportaše i službene 
osobe. To se može dogoditi kad žele 
podbaciti kako bi izabrali suparnike u 
sljedećem krugu natjecanja ili stekli 
drugu uz sport vezanu prednost. 
Sportaši bi mogli podbaciti u 
preliminarnoj fazi natjecanja kako bi se 
u sljedećem krugu suočili s, prema 
njihovom očekivanju, lakšim 
suparnikom.

MANIPULACIJA
POVEZANA S KLAĐENJEM

često se naziva "namještanje 
utakmica", apelira na sportaše, 
službene i treće osobe jer je to način 
zarade. Na primjer, sportaši se mogu 
kladiti da će izgubiti, a zatim namjerno 
izgubiti kako bi oklada bila uspješna.
Osim toga, zlonamjerni ljudi 
pokušavaju korumpirati sportaše i 
manipulirati natjecanjem kako bi 
osigurali dobivanje svoje oklade. Svote 
novca mogu biti goleme.

IZ SVIH TIH RAZLOGA 

ZABRANJENO JE KLAĐENJE 
TIJEKOM OLIMPIJSKIH IGARA 

ZA SVE SPORTAŠE, 
TRENERE I SLUŽBENE 
OSOBE

IAKO REGULIRANO SPORTSKO 
KLAĐENJE SAMO PO SEBI NIJE 
NIŠTA LOŠE, RIZIK OD NAKNADNIH 
MANIPULACIJA JE PREVELIK.

Klađenje se događa u 
RAZLIČITIM 
SPORTSKIM  
DISCIPLINAMA.
Na primjer, oklade se 
nude u kajaku i  
sinkroniziranom  
plivanju.

Sportsko klađenje je  
GLOBALNO 
POSLOVANJE 
UTEMELJENO NA  
INTERNETU.

Manipulacija povezana  s 
klađenjem ne odnosi se 
samo na ishod natjecanja: 
MOŽETE SE KLADITI 
UŽIVO NA
MARGINALNE
STVARI, na primjer
koji će igrač osvojiti 
sljedeći bod ili će mu biti 
dosuđen sljedeći prekršaj.

Velik broj oklada organizira 
se i na ILEGALNIM 
TRŽIŠTIMA klađenja koja 
uključuju treće strane, a U 
NAJGOREM SLUČAJU čak 
i organizirani  kriminal.

donoseći pogrešne odluke, utječući tako
na neki dio natjecanja ili njegov ishod.

Na Olimpijskim igrama 
moguće je kladiti se na 
SVAKO NATJECANJE.

Klađenje se povećalo  
za više od 500 % od  
Olimpijskih igara u 
Pekingu 2008.  

BUDI ISKREN
BUDI SV   J

VJERUJ U SPORT



"Tako ću i učiniti! Hvala!"

kampanju s videozapisima, 
e-učenje itd. na 
olympic.org/believeinsport

Pogledaj

ZA 
RJEŠAVANJE 
PROBLEMA

Natjecanja se prate putem 
razrađenih mehanizama i suradnju 
s kladionicama diljem svijeta.

Međunarodna i nacionalna 
policija i tijela za provedbu 
zakona umrežuju se i dijele 
obavještajne podatke kako 
bi se borili protiv problema na 
globalnoj razini.

Manipulacija natjecanjima 
kažnjava se u sve većem 
broju zemalja...

a krajnji cilj olimpijskog 
pokreta je zaštita čistih  
sportaša!

SPORTAŠE IZ RAZLIČITIH     
DISCIPLINA 
I ZEMALJA

TOME PODUČAVAJU 
NJIHOVI NACIONALNI I 
MEĐUNARODNI SAVEZI

LINIJA ZA 
INTEGRITET

Ako imaš razloga sumnjati u manipulaciju 
natjecanjem, tvoja je dužnost progovoriti 
o tome. Zato je Međunarodni olimpijski 
odbor uspostavio povjerljivu liniju za prijave.

www.olympic.org/integrityhotline

"Oh, u redu. Zar se ne mogu kladiti da 
dodam malo uzbuđenja? Očito ću se 
pobrinuti da ne manipuliram natjecanjem 
kako bi moje oklade uspjele."

"Ja se natječem tamo, tako da mogu raditi  
što god želim. Ako sam spreman izgubiti ili 
slično, to je moja stvar. To je igra 
igrača, zar ne?"

"U redu. Ima smisla, ali nikad nisam 
razmišljao o tome. Mislim da ću se 
zadovoljiti davanjem savjeta za klađenje, 
ha, ha."

"Počinjem shvaćati. Što mogu učiniti ako 
netko drugi vara? 
Ili ako netko koga poznajem ili neka druga 
osoba traži da varam? Ne moram paziti ni 
na čije poslovanje, zar ne?"

Ne možeš lažirati natjecanje, što znači da 
uvijek trebaš dati sve od sebe.
Ne možeš namjerno manipulirati nijednim 
natjecanjem.

Nema problema, ako imaš daljnjih pitanja, 
slobodno nas kontaktiraj.
www.olympic.org/believeinsport

Zapravo, ni to nije u redu. Sportaši i 
službene osobe ne smiju davati nikakve 
unutarnje informacije. Ono što vidiš ili čuješ 
u svlačionici ili na mjestu natjecanja treba 
držati u tajnosti.

Moraš progovoriti. To je tvoja 
odgovornost, a neprijavljivanje je samo po 
sebi prekršaj.
Možeš razgovarati sa svojim trenerom, 
dužnosnicima kluba ili nacionalnim 
savezom ili koristiti liniju za integritet 
Međunarodnog olimpijskog odbora ako 
želiš predati prijavu na povjerljiv način.

Zapravo ne, ne smiješ se kladiti na vlastiti 
sport ili na druga natjecanja ako je riječ o 
višesportskoj priredbi.

BUDI ISKREN
BUDI SV   J
VJERUJ U SPORT
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