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Convocado. Sandro Meira
Ricci é o representante
brasileiro na Copa 2018

A Copa do
Mundo está
chegando. Os
jogadores vivem aquela
expectativa
e ficam com
aquele ‘friozinho na barriga’ momentos
antes da convocação por suas
seleções. É sempre um momento de muita apreensão.
Porém, isso não é exclusividade dos protagonistas do
torneio.
Um outro personagem vive
a mesma situação: o árbitro
e seus assistentes. Afinal,
quem será o ‘convocado’ de
seu país para o Mundial? Na
última quinta-feira, a Fifa divulgou a lista dos ‘convocados’ e acabou com a angústia.
Alegria para uns, frustração
para outros. Mas, agora, 36
árbitros e outros 63 assistentes de 46 países diferentes já
estão totalmente definidos
para a Copa. Sandro Meira
Ricci será o representante
brasileiro no apito, e pela
segunda vez consecutiva, já
que também havia apitado
na Copa do Mundo de 2014,
no Brasil. Um ‘veterano’. Aos
43 anos, tem mais uma oportunidade e, ao menos para o
torcedor brasileiro, a expectativa é de que ele não chegue
à final. Sim, pois para que isso
tenha chance de acontecer a
Seleção Brasileira precisaria,
necessariamente, fracassar e
ser eliminada antes. Emerson
de Carvalho e Marcelo Van
Gasse serão os dois representantes brasileiros entre os árbitros assistentes.
Segundo a Fifa, a escolha da

arbitragem se baseou na personalidade e nas qualidades de
cada árbitro, em seu nível de
conhecimento de futebol, capacidade para ‘ler’ as partidas
e entender as diferentes táticas
empregadas pelas equipes.
TREINAMENTO.

Agora, com a divulgação dos
‘convocados’ para a Copa, o
corpo de arbitragem terá um
longo caminho pela frente, até
junho. Serão cursos, seminários e preparativos. Tudo para
entrarem em campo ‘afinados’
e evitar erros históricos, tão comuns ao longo das Copas.
O Mundial é na Rússia, mas
os preparativos serão na sede
da Federação Italiana de Futebol, em Coverciano. No evento, a Fifa vai organizar divisão
de funções entre árbitros, assistentes, quarto árbitro e assistentes reservas. Cada um
terá o seu papel. E, desta vez,
os árbitros terão um desafio a
mais: o VAR (árbitro de vídeo).
A tecnologia já vem sendo utilizada de forma oficial em vários
campeonatos, como o Alemão,
por exemplo. Já foi testado na
Copa das Confederações, no
ano passado, e agora vai ter
sua ‘prova de fogo’ na Copa
do Mundo. Dez dias antes da
Copa, eles vão a Moscou, onde
fazem um último preparatório,
inclusive para se aprimorarem
na questão do árbitro de vídeo.
OPORTUNIDADE.

Países tradicionais como Itália, Holanda e Estados Unidos
não conseguiram se classificar
para a Copa do Mundo. Mas terão seus representantes na arbitragem e, de certa forma, vão
participar da competição. Os
norte-americanos, por exemplo, terão o maior número de
representantes na arbitragem:
quatro ao todo, sendo dois árbitros e dois bandeirinhas.
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