جام جهانی

جام جهانی و مساله تماشاگر

رکوردی که روسیه هرگز به آن نخواهد رسید...
وقت��ی در روز پایانی جام جهانی  ،2014برای تماش��ای
مس��ابقه تیمهای آلمان و آرژانتین  74738تماشاگر به
اس��تادیوم ماراکانا آمدند ،تعداد مجموع تماش��اگرانی
که در  64مس��ابقه این ج��ام از نزدیک بازیه��ا را دیدند،
به  3429873نفر رس��ید؛ عددی که میانگین 53592
تماشاگر برای هر مس��ابقه را رقم زد .البته برزیلی ها در
این جام ب��ر خالف اولین میزبانی خ��ود در جام جهانی
( ،)1950مس��ابقات خ��ود را مح��دود به ش��هر ریو و
اس��تادیوم ماراکانا نکردند .مس��لما اگر این کار توسط
میزبان انجام می شد ،چه بسا مسابقات برزیل با حضور
تماشاگران بیشتری برگزار می شد با این حال ممکن
ب��ود دیگر بازیهایی که خارج از ریو برگزار می ش��د ،با
ریزش تماشاگر روبه رو شود.
***

ج�ام جهان�ی 2014؛ دومی�ن ج�ام
پرتماشاگر تاریخ

با این ترفند برزیلی ها رکورد تماش��اگر را نسبت به
چند دوره قبل جام جهانی شکس��تند .در ایامی که
برزیل اوضاع سیاس��ی نابسامانی داشت ،شکستن
رکورد تماش��اگر طی  16س��ال ج��ام جهانی( از
 1998تا  )2014نش��ان داد که تماشاگر برزیلی
در هر شرایطی فوتبال را دوست دارد .تا جایی که
حتی در کم تماشاگرترین مسابقات این جام هم
تعداد حاضران در اس��تادیوم حتی به  39ه��زار نفر هم تقلیل نیافت و
حتی کم اهمیت ترین مس��ابقات جام هم نزدیک به  40هزار تماشاگر
داش��تند .از جمله این رقابت ها می توان به مس��ابقه اسپانیا و استرالیا
در روز پایانی مرحله گروهی اش��اره کرد .دو تیم قبل از این مسابقه هر
دو بازی خود را باخته بودند و شانس��ی برای صعود نداشتند با این حال
 39375تماشاگر از مسابقه این دو تیم دیدن کردند.
اما جام برزیل تا رس��یدن به رکورد پرتماشاگرترین جام جهانی تاریخ
فاصله بسیار زیادی داشت...
***

رکوردهای عجیب جام جهانی 1994

زمانی که میزبانی جام جهانی پانزده��م به ایاالت متحده امریکا اعطا
ش��د ،عدم آش��نایی یانکی ها با فوتبال انتقادات زیادی را برانگیخت.
بسیاری بر این باور بودند که اکثر مردم امریکا اصال اطالعی از برگزاری
جام جهانی در کش��ور خود ندارند و همین مساله سبب خواهد شد که
جام جهانی بدون استقبال تماشاگر برگزار شود.
از طرف دیگر برگزاری مس��ابقات در س��اعات میان��ه روز عاملی دیگر
بود که می توانس��ت تماشاگران را از اس��تادیوم ها فراری دهد .با این
وجود منتقدین ،یک جنبه کار را فراموش کرده بودند؛ مساله استقبال
امریکایی ها از هرگونه رقابت ورزش��ی .این اس��تقبال لزوما به معنای
دیدن مسابقه نیس��ت اما قطعا سبب می شود که استادیوم ها همیشه
پر باشند.
***

تماش�اگرانی ک�ه مس�ابقه  10ثانی�ه ای را هم
کامل ندیدند!

برای نمونه تنها ده س��ال قبل از میزبانی امریکا در جام جهانی ،ش��هر
لس آنجلس میزبان بازیهای المپیک  1984بود و استادیوم ها در طول
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تورنمنت پر بودند از تماش��اگران .این در حالی بود که کمتر تماشاگری مدتی طوالنی در صندلی خود به تماشای مسابقه می
پرداخت به طوری که گفته می شد خیلی از این حاضران در ورزشگاه ،حتی فینال دوی  100متر با حضور کارل لوییس آمریکایی را که در کمتر
از  10ثانیه تمام شد،به طور کامل ندیدند!
اما در هنگام مرور آمار ،تنها حاضران در ورزشگاهها لحاظ می شوند نه کسانی که با عالقه تک تک لحظات مسابقات را دیده باشند .تبلیغات جام
جهانی  1994نیز به بهترین نحو ممکن انجام ش��د .به طوری که جام جهانی  1994بدل به جشنواره ای شد که همه برای دیدن آن به استادیوم
ها هجوم آوردند.
***

بازیهایی با بیش از  60هزار تماشاگر

در مرحله حذفی جام جهانی  1994تنها سه مسابقه کمتر از  60هزار تماشاگر داشت! یکی از آن ها مسابقه اسپانیا و سوییس در یک هشتم نهایی
بود که با برتری( )0-3اس��پانیا خاتمه یافت و در حضور  53121تماشاگر استادیوم جان اف کندی واشنیگتن برگزار شد و دیگری رقابت ایتالیا
و نیجریه در فاکس��بورو در همین مرحله با حضور  54367تماشاگر .همچنین مس��ابقه اسپانیا و ایتالیا در مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه
فاکسبورو در حضور  53400تماشاگر .بقیه مسابقات تا فینال بدون استثنا بیش از  60هزار تماشاگر داشتند .از دیدار سوئد و عربستان در کاتن
باول ش��هر داالس که در مرحله یک هش��تم برگزار ش��د و  60277نفر از آن دیدن کردند گرفته تا دیدار رومانی و آرژانتین در همین مرحله در
استادیوم روزبال شهر پاسادنا که  90469نفر را در خود جای داد! آن هم آرژانتین بدون مارادونا که در اثر دوپینگ از جام کنار رفته بود.
در همین دور در استادیوم استانفورد  84147نفر به ورزشگاه آمدند تا بازی آمریکای میزبان با برزیل را از نزدیک ببینند .قطعا میزبان اگر تیمی
قدرتمندتر داشت که تا مراحل باالی جام صعود کند ،آمار تماشاگران جام نیز بیشتر و بیشتر می شد.
***

جامی با میانگین  69هزار تماشاگر در هر بازی!

هر چه جام جهانی  1994به مراحل پایانی خود نزدیک تر می شد ،تعداد تماشاگران نیز افزایش یافت .مسابقه بلغارستان در یک چهارم نهایی با
آلمان  72هزار تماشاگر داشت و همین تیم بلغارستان پس از صعود به نیمه نهایی و در مصاف با ایتالیا  74110تماشاگر را به ورزشگاه کشاند.
س��وئد نیز شرایطی مشابه داش��ت .در بازی یک چهارم نهایی این تیم مقابل رومانی  83500نفر به اس��تادیوم استانفورد آمدند و در نیمه نهایی
سوئد و برزیل  91856نفر به ورزشگاه روزبال!
ش��اید در بس��یاری از نقاط صاحب نام فوتبال جهان ،کس��ی برای دیدار رده بندی جام جهانی ارزش چندانی قائل نباشد اما در مسابقه سوئد و
بلغارس��تان  91500نفر به استادیوم روزبال آمدند و س��رانجام فینال برزیل و ایتالیا با حضور  94194نفر برگزار شد تا میانگین عجیب 68991
تماشاگر در هر بازی بر جای گذاشته شود؛ عددی که در هر جای دیگر دنیا غیرممکن بود.

