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Norhalne Cup 2013 

o experienta utila si placuta 

Nørhalne Cup este o competitie de fotbal pentru copii si juniori, care se desfasoara in 
Danemarca, in mai multe locatii apropiate de orasul Aalborg. In acest an, peste 500 de 

echipe de fotbal de fete si baieti, de la 9 la 18 ani, au participat la turneu. Evident, o 
asemenea competitie are nevoie si de arbitri, iar la Norhalne Cup au fost 160 de arbitri din 

Danemarca, Germania, Belgia, Olanda, Cehia, Anglia si Bulgaria. Printre ei, si eu, aflat la 
prima competitie de o asemenea anvergura si prima experienta in fotbalul international. Am 

gasit competitia pe Google, deoarece, dupa finalul sezonului 2012-2013 in Anglia, cautam un 

turneu international la care sa am de invatat, sa vad stiluri diferite de arbitraj si sa castig 
experienta. Imediat dupa ce am aplicat pentru Norhalne Cup, am devenit membru REFEX, 

deoarece mi s-a parut o idee buna, extreme de utila pentru un arbitru care incearca sa se 
dezvolte si sa participle la cat mai multe competitii international. Avand mai putin de un an 

experienta in arbitraj, m-am bucurat cand federatia de fotbal din Anglia, The FA, mi-a dat 

“verde” pentru participare. 

Pe 8 mai am decolat din Londra si am ajuns in Aarhus, unde am intrat imediat pe mainile 
gazdelor. Ospitalitatea daneza (sau danezo-germana, pentru ca in stafful REFEX sunt si multi 

germani) a intrat imediat in functiune, iar gazdele au avut grija sa ma simt ca acasa. In 
prima zi a turneului am arbitrat in Norhalne, meciuri de 11 la 11 dar si de 7 la 7, under-15 si 

under-12, baieti. La meciul de 11 la 11 am avut si observator, un arbitru german cu 
experienta, care mi-a explicat ce i-a placut la modul in care am arbitrat si care sunt 

aspectele la care ar trebui sa mai lucrez. Interesant, in Danemarca, in fotbalul amator si 

turneele amicale, arbitrul de centru nu are asistenti, iar deciziile sale privind offside-ul sunt 
acceptate fara mutle comentarii. In Anglia, atunci cand nu avem asistenti, folosim “club 

assistants”, fie managerii echipelor, fie jucatori de rezerva, dar intotdeauna avem asistenti, 
cu responsabilitati limitate (offside, corner, aut, lovitura de poarta). In Danemarca arbitrul 

de centru trebuie sa se descurce fara asistenti. 

Evident, stilul britanic de arbitraj pe care il practic, lasand jocul un pic mai liber, s-a “ciocnit” 
putin cu rigoarea germana. “Ar fi bine sa fluieri mai des, sa opresti jocul cand sunt faulturi 

marunte, nu sa il lasi asa de liber”, a fost principala observatie. Justificata, daca ma gandesc 

bine. Au urmat 5 meciuri pe teren mic, cu copii. Majoritatea echipelor au fost din 
Danemarca, Suedia si Norvegia, iar ceea ce am remarcat imediat a fost disciplina. 

Majoritatea jucatorilor nordici, cel putin cei de la 10 la 18 ani, nu comenteaza sau 
comenteaza foarte rar deciziile arbitrului. Simularile sunt practice inexistente, la fel ca si 

tragerile de timp. 

A doua zi am fost repartizat la Elite Cup, competitia “de elita”, unde am arbitrat un meci 
U17, intre o echipa din Danemarca si una din Suedia (foto). Am avut asistenti, pe Emil din 

Danmerca si Jesko din Germania, si a fost un meci interesant, o experienta placuta. Din nou 

am avut observator german, care m-a ajutat sa identific la ce trebuie sa mai lucrez ca sa 
devin un arbitru mai bun. Apoi am fost asistent in 4 meciuri, toate cu arbitrii germani si 

danezi, cu care am comunicat foarte bine si am reusit sa ne face treaba bine, fara incidente. 
Cand credeam ca am scapat de vremea englezeasca, o repriza de 30 de minute de ploaie 

torentiala a avut grija sa-mi aminteasca de unde am venit. 

A treia zi a turneului m-a gasit la Vaadum, un orasel mic de tot, cu o baza sportiva bine 
organizata, cu 6-7 terenuri. Am arbitrat un meci de fete (intre echipe daneze), terminat 0-0, 

si mai multe meciuri de copii, la cea mai mica categorie de varsta, U-10. Mult fair-play, 

atmosfera placuta, copii incantati ca ii arbitreaza un arbitru FA. Si trei cartonase galbene in 5 
meciuri, toate pentru faulturi. Festivitati de premiere, cupe, medalii si multa bucurie. 

Un lucru care m-a impresionat placut a fost organizarea ireprosabila pentru arbitrii: 

programul a fost respectat cu precizie, totul a fost organizat aproape perfect. Stiam de unde 
sa luam mingile pentru jocuri, fiecare teren avea placuta cu numele, ca sa poata fi gasit 

usor, sandvisurile si bauturile veneau la timp si au fost suficiente, sedintele de seara nu erau 
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plictisitor de lungi, ci la obiect. Am avut norocul sa impart o camera cu oameni placuti, din 
Belgia, Olanda si Cehia, cu care am ras si am povestit mult, si pe care ii pot considera 

prieteni. Un motiv in plus sa aplic si pentru alte competitii, la care sa ii reintalnesc. 

Alt lucru important a fost sprijinul pe care organizatorii de la Refex ni l-au acordat tot timpul. 
In cazul in care un arbitru avea probleme cu un antrenor sau jucator, incidentul trebuia 

raportat, iar organizatorii il tratau cu seriozitate maxima. Pentru mine, n-a fost cazul, am 

avut de acordat doar 5 cartonase galbene in 13 meciuri arbitrate la centru. 

Din pacate, mancarea oferita de organizatori m-a facut sa mananc mai mult decat imi 
propusesem, pentru ca a fost foarte buna, si m-am intors cu un kilogram in plus, pe care 

sper sa-l dau jos rapid alergand mult in zilele urmatoare. Sper sa am ocazia sa arbitrez si la 
Norhalne Cup 2014, pentru ca Norhalne Cup 2013 a fost o experienta excelenta. 

Giany Codrin POP 

 


