FIFA vrea cinci înlocuiri pe meci până la finalul sezonului
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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis o scrisoare către IFAB (International Football
Association Board) și propune ca echipele să aibă voie să facă 5 înlocuiri pe meci.
Conducerea FIFA se teme că numărul mare de meciuri ar aduce mai multe accidentări în
rândul jucătorilor.

Fotbalul se va relua şi va oferi echipelor posibilitatea să aibă câte 5 înlocuiri pe partidă. Cel
puţin asta propune preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care a trimis o scrisoare către IFAB
(International Football Association Board) în cadrul căreia a notat că odată cu startul meciurilor
„trebuie să se garanteze sănătatea jucătorilor".
Conducerea FIFA se teme că lipsa antrenamentelor din ultimele două luni, dar şi numărul mare
de meciuri, care urmează a fi disputate în lunile de vară, atunci când temperatura va fi ridicată,
ar putea provoca un număr mare de accidentări în rândul fotbaliştilor.
Astfel, recomandarea FIFA este să se mărească numărul de înlocuiri pe meci, de la 3 la 5.
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Această regula va fi valabilă doar în privinţa meciurilor rămase de jucat în acest sezon.
Începând cu 2020-2021 regulamentul va fi cel care era până la suspendarea competiţiilor
sportive din cauza noului coronavirus.
„Siguranţa şi sănătatea jucătorilor este una dintre priorităţile noastre. Suntem preocupaţi
că din cauza numărului mare de meciuri poate creşte numărul de accidentări şi de accea
FIFA propune să se facă mai multe înlocuiri în timpul unui meci", a spus Gianni Infantino,
potrivit Corriere dello Sport.
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