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پیش بینی های�ی مربوط به تماش�اگران جام
جهانی روسیه
اما حاال با وجود گذشت  24سال از پرتماشاگرترین جام جهانی تاریخ،
نمی توان انتظار رکوردشکنی را از روسیه داشت .حتی با این که قبل از
انتخاب تمامی تیمهای حاضر در جام جهانی  2018هم در مرحله اول
پیشفروش بلیتهای مسابقات نیز  3.5میلیون بلیت به فروش رسید.
از طرف دیگر فیفا برای رفاه تماش��اگرانی که قصد دارند بازیهای جام
جهانی را در  12شهر روسیه تماشا کنند ،با هتلهای سه و چهار ستاره
طرف قرارداد شده و این هتلها را به تماشاگران معرفی کرده است.
انتظار می رود یک میلیون نف��ر در خالل جام جهانی به عنوان مهمان
وارد کشور روسیه شوند و از این رقابت ها دیدن کنند .به این ترتیب ۵۷
درصد تعداد توریست های داخلی در کشور روسیه به مناسبت شروع
جام جهانی افزایش خواهد یافت.
***

ام�کان چادر زدن تماش�اگران در پارک های
روسیه

والدیمیر پوچکوف وزیر شرایط اضطراری روسیه به روزنامه
ریانووس��تی روس��یه گفت :نیروهای امدادی ما هماکنون
تمرینات تاکتیکی را در ورزش��گاههای میزبان جام جهانی
 2018فوتب��ال انجام میدهند .برای ما تضمینهای امنیتی
در ورزش��گاهها و مجموعهه��ای نزدیک به آنها بس��یار مهم
هس��تند .امنیت در تمامی حوزهها و برای ه��واداران فوتبال
و میهمانان جام جهانی اهمیت زی��ادی دارد .آنها در هتلها،
مهمانسراها و نزد دوستان خود مستقر خواهند شد و وظیفه ما
تامین امنیت کامل است.
وی همچنی��ن چادر زدن هواداران فوتب��ال در مدتزمان جام
جهانی  2018روسیه را نیز امکانپذیر دانست.
از طرف دیگر برآورد ش��ده که جام جهانی روس��یه سه میلیون
نفر تماش��اگر خواهد داشت که در بازیهای مختلف با حضور در
ورزشگاه ،بازیها را از نزدیک تماش��ا خواهند کرد .عالوه بر این
تعداد تماش��اگرانی که مس��ابقات را از نزدیک می بینند ،انتظار
میرود بیش از س��ه میلیارد نفر در جه��ان از طریق گیرندههای
تلویزیونی جام جهانی را تماشا کنند.
ناگفته نماند که  ۷۸میلیون نفر از مردم روسیه نزدیک به ورزشگاه
و مراک��ز تمرینی تیم های حاضر در روس��یه زندگی میکنند و به
همین خاطر پیش بینی میش��ود حتی تمرین��ات تیم ها نیز با حضور
تماشاگران زیاد برگزار شود.
با تمام این ها نمی توان انتظار داشت که آمار تماشاگران حاضر در جام
جهانی روسیه نیز به باالترین رکورد تماشاگر بدل شود.
***

نگاهی به آینده؛ ج�ام هایی با تعداد
تماشاگران کم

هرچقدر تعداد تیم های حاضر در جام جهانی بیشتر شود،
به تعداد تیمهای ضعیف و کوچک در این تورنمنت اضافه
می شود .بازیهای چنین تیمهایی هم از کیفیت مسابقات
خواهد کاس��ت و هم س��بب کاهش تعداد تماشاگران می
ش��ود .یواخیم لوو سرمربی تیم ملی آلمان از جمله کسانی
اس��ت که مخالفت خود با افزایش تیم ه��ای جام جهانی را
اعالم نموده اس��ت .به گزارش  Sport1لوو در این باره می
گوید:آن جور که من ش��نیده ام قرار است مقدماتی فراهم
ش��ود تا احتمال حضور کش��ورهای کوچک فراهم ش��ود،
اما این تورنمنت نباید طوالنی ش��ود و بازی های بیش��تری
برگزار گردد ،تیم ها باید در  32باق��ی بمانند .برای من مهم
است مسابقاتی بیشتر از آنچه سابقا بوده است برگزار نگردد،
من فکر نمی کنم هواداران تع��داد نامحدود بازی بخواهند،
آنها کیفیت می خواهند.
ام��ا در جامهایی با  48تیم که از  2026برگزار می ش��ود ،نمی
توان در مراحل ابتدایی چنین کیفیتی را پیدا کرد.
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