ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﺮای
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ورزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ
]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﯿﮓ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای از ورزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻄﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن

 esportsدرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران دو آﺗﺸﻪ
ً
اﺧﯿﺮا ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺴﯽ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ورزش ،دل ﺧﻮﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﯿﺎن دو ﺗﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﻟﯿﮓ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ورزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯿﺎن دو ﺗﯿﻢ ﺑﺎزل و ﯾﺎﻧﮓ ﺑﻮﯾﺰ در
دﻗﯿﻘﻪ  ۱۵ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻮپ ﺗﻨﯿﺲ و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل رﯾﺨﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران دو ﺗﯿﻢ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﻼه دار ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ

ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ روی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﻨﺮﻫﺎ ،ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﻗﻔﯽ
) (pauseﻏﻮل آﺳﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض آﻧﻬﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺗﻌﺪادی از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ

زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺮ ﻫﺎی ﺑﻪ اﺣﺘﺰار درآﻣﺪه ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ورزش اﻟﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﺎﻧﮓ ﺑﻮﯾﺰ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  esportsاﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﻣﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺑﺎزل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮ

ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ورزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را اﻟﺰاﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﺪاف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﻦ
ً
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ Ostkurve Bern .ﯾﮑﯽ از اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻃﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻟﯿﮓ از ورزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دﻟﯿﻠﯽ ﺟﺰ ﺳﻮدآوری و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

