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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ
Στην Ελλάδα, λόγω της άγνοιας για τα αθλήματα που ομοιάζουν με το
ράγκμπυ (Ράγκμπυ Λιγκ, Ράγκμπυ Γιούνιον, Αμέρικαν Φούτμπωλ) υπάρχει
μια προκατάληψη σχετικά με τη φθορά που προκαλεί το Ράγκμπυ Λιγκ στα
γήπεδα με φυσικό ή τεχνητό χόρτο.
Επειδή το άθλημα του ράγκμπυ Λιγκ καλείται να «συγκατοικήσει» με το
ποδόσφαιρο που είναι μαζικότερο και πιο διαδεδομένο και που υπάρχουν
γήπεδα για αυτό σε όλη τη χώρα, χρήσιμο είναι να παράσχουμε τις πιο κάτω
πληροφορίες:
Αρχικά, διευκρινίζουμε πως στο ράγκμπυ λιγκ, δεν χρησιμοποιούμε ειδικά για
το άθλημα παπούτσια. Χρησιμοποιούμε παπούτσια με κανονικές τάπες για τα
γήπεδα με φυσικό χόρτο και μικρές για τα γήπεδα με τεχνητό χόρτο, ακριβώς
τα ίδια με τους ποδοσφαιριστές.
Επιπλέον, πρέπει να εξηγήσουμε πως το Ράγκμπυ Λιγκ, παίζεται με πολύ
διαφορετικό τρόπο από το ράγκμπυ γιούνιον. Στο Λιγκ οι παίκτες τρέχουν
με τη μπάλα για να σκοράρουν και σε όλες τις στατικές φάσεις, απλά παίζεται
η μπάλα από το χέρι και συνεχίζεται το παιχνίδι.
Αντίθετα, στο ράγκμπυ γιούνιον, υπάρχουν τα ρακ, μωλ, σκραμ όπου δυο ως
δεκαέξι παίκτες των δυο ομάδων, σπρώχνονται προς αντίθετη κατεύθυνση,
για να διεκδικήσουν τη μπάλα ή για να κερδίσουν χώρο. Ακόμα και όταν η
μπάλα βγαίνει πλάγια, οι δύο ομάδες στήνουν έναν ή δύο ή τρεις «πύργους»
η καθεμία, σηκώνοντας συμπαίκτες τους στον αέρα ώστε να διεκδικήσουν τη
μπάλα που επανέρχεται στο παιχνίδι. Στο Ράγκμπυ Λιγκ, τίποτα από αυτά
δεν συμβαίνει.
Σχετικά με τη «φθορά» ζητήσαμε εμπεριστατωμένη πληροφόρηση από την
Ευρώπη.
Ο Κέιθ Κέντ, υπεύθυνος για το διάσημο γήπεδο του Τουίκενχαμ,
τοποθετημένος από την Αγγλική Ομοσπονδία του Ράγκμπυ Γιούνιον, σχετικά
με την φθορά που προκαλεί το Ράγκμπυ Λιγκ στα γήπεδα, μας ενημερώνει
σχετικά:
«Με βάση την εμπειρία μου, η επίδραση του ράγκμπυ λιγκ (επί της
επιφάνειας του γηπέδου) είναι ελάχιστη, συγκρινόμενη ακόμα και με το ίδιο

το ποδόσφαιρο. Το ράγκμπυ παίζεται σε όλο το γήπεδο. Αυτό που
χρειάζεται είναι ένα καλό τράβηγμα των παικτών. Δεν κάνουν λακκούβες
κλωτσώντας τη μπάλα όπως στο ποδόσφαιρο. Η μόνη φθορά που
προκαλείται είναι από το τρέξιμο σε όλο το γήπεδο.
Στο ποδόσφαιρο, το γήπεδο φθείρεται στις δυο περιοχές του τέρματος και
στην περιοχή του κέντρου. Ακόμα και στην προθέρμανση προκαλείται ζημιά
καθώς οι παίκτες κάνουν πάσες τρέχοντας επαναλαμβανόμενα.
Στο ράγκμπυ, οι παίκτες μεταβιβάζουν τη μπάλα από χέρι σε χέρι. Δεν
υπάρχουν περιοχές του γηπέδου με μεγαλύτερη φθορά καθώς το παιχνίδι
παίζεται σε τυχαία σημεία.
Στο ράγκμπυ Λιγκ σχεδόν δεν υπάρχει φθορά. Ακόμα και στα σκραμ (όπου
παίκτες από τις δυο ομάδες στήνονται απέναντι για να διεκδικήσουν τη
μπάλα), οι παίκτες εμπλέκονται για πολύ λίγο, ασκώντας καθόλου πίεση στο
γρασίδι.
Εδώ στο Τουίκενχαμ, στον τελικό του Κυπέλλου του Ράγκμπυ Λιγκ, δεν
υπήρξε ούτε μια λακκούβα από κλώτσημα μπάλας.
Σύμφωνα με τον Ντήν Χάρντμαν, υπεύθυνο για τις εγκαταστάσεις Διευθυντή
της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ Λιγκ, όπως μας μετέφερε ο Γενικός
Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κος Ντάννυ Καζάντζιαν, οι
επιπτώσεις επί της επιφάνειας του γηπέδου από έναν αγώνα ράγκμπυ λιγκ,
είναι λιγότερες από ότι από αγώνες ποδοσφαίρου ή αγώνες ράγκμπυ
Γιούνιον.
«Το Ράγκμπυ Λιγκ, με βεβαιότητα δεν επιφέρει γενικότερα επιπτώσεις επί
των γηπέδων. Γενικότερα, οι περιοχές που δέχονται τις επιπτώσεις, είναι
διαφορετικές για κάθε άθλημα. Το Ράγκμπυ Γιούνιον επιφέρει μεγαλύτερη
φθορά εξαιτίας των ρακ (αρκετοί παίκτες μαζί που σπρώχνουν αντίστοιχα
αρκετούς παίκτες της αντίπαλης ομάδας) και το ποδόσφαιρο επιφέρει
φθορά στην περιοχή κοντά στο τέρμα».
Το παιχνίδι του ράγκμπυ λιγκ, διεξάγεται σε όλο το γήπεδο ομοιόμορφα, δεν
έχει καν κλώτσημα της μπάλας από το έδαφος, ούτε «σχαριές» κατά την
ανακοπή του αντιπάλου (όπως στο ποδόσφαιρο), δεν έχει ρακ, μωλ και
ανταγωνιστικά σκράμ όπου σπρώχνονται για να κερδίσουν έδαφος ή πύργους
παικτών που σηκώνουν συμπαίκτες τους (όπως γίνεται στο ράγκμπυ
γιούνιον)».
Οι αγώνες ράγκμπυ λιγκ, δεν φθείρουν τα γήπεδα. Τα λόγια των πιο πάνω
ειδικών, αποδεικνύουν ως τρανταχτά επιχειρήματα, οι συνεχείς αγώνες
ράγκμπυ λιγκ που διεξάγονται σε γήπεδα της Αγγλίας.

Στο εικονιζόμενο στάδιο του Δήμου του Μάντσεστερ (Etihad Stadium όπου
αγωνίζεται η Μάντσεστερ Σίτυ), διεξάγονται συχνά αγώνες Ράγκμπυ Λιγκ.
Έχουν διεξαχθεί ακόμα και 7 αγώνες μέσα σε δύο ημέρες για το ίδιο
πρωτάθλημα.

Κατά τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ράγκμπυ Λιγκ στην Αγγλία το
2013, στο πιο πάνω εικονιζόμενο γήπεδο του Γουέμπλεϋ, διεξήχθησαν οι
δύο ημιτελικοί, την ίδια ημέρα. Το ίδιο και στο Στάδιο Μιλλένιουμ στο
Κάρντιφ. Αντίστοιχα, στο Ολντ Τράφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
διεξήχθη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπυ Λιγκ και ακολούθως,
εντός μιας εβδομάδας, δύο ποδοσφαιρικοί αγώνες της Γιουνάιτεντ.
Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι όπως η Λήντς, η Μπόλτον, η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτυ, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και άλλες,
παραχωρούν συχνά τα γήπεδά τους για αγώνες Ράγκμπυ Λιγκ, ακόμα και
μέσα στην αγωνιστική τους περίοδο.
Δεν θα το έκαναν φυσικά αν καταστρέφονταν τα γήπεδά τους.
Όπως δεν θα το έκαναν πιθανόν για επιπλέον ποδοσφαιρικό αγώνα και
δεν θα τολμούσαν να το κάνουν, επ’ ουδενί, για αγώνα Ράγκμπυ Γιούνιον.

Η πιο πάνω εμπειρική ενημέρωση, μέσα από την πράξη, είναι ότι πιο πειστικό
για να αποδειχθεί πως το άθλημα του Ράγκμπυ Λιγκ, ελάχιστα καταπονεί τα
γήπεδα, με βεβαιότητα πολύ λιγότερο από το ποδόσφαιρο και πάρα πολύ
λιγότερο από το Ράγκμπυ Γιούνιον.

Συνήθως οι φόβοι προκαλούνται από την άγνοια. Το συγκεκριμένο σημείωμα
σκοπό έχει την ενημέρωση ώστε να βοηθήσει να ξεπεραστούν άδικες
προκαταλήψεις εις βάρος του Ράγκμπυ Λιγκ.
Η Τεχνική Επιτροπή Ράγκμπυ Λιγκ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου
πεντάθλου, είναι πρόθυμη να παράσχει κάθε δυνατή επιπλέον πληροφορία
σε όσους ενδιαφέρονται.
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