Nolla nolla!
Vaikka olenkin hyvin epäjalkapalloilullinen, ei EM-kisoja voinut ihan noin vaan sivuuttaa. Eikä jalkapallo olekaan hullumpaa, jos maaleja tulee.
Alkulohkojen matseissa oli maukkaitakin. Pudotuspeleissä sen sijaan ei juuri
uskallettu pelata, koska häviämistä pelättiin liikaa. Näihin kisoihin oltiin keksitty
hieno uusi systeemi jatkoajalle, eli äkkikuolema. Montako äkkikuolemamaalia tehtiin? Ennen finaalia jatkoaikojen pelit olivat kisojen tasoa ajatellen surkeinta jalkapalloa. Peräti neljä loppupelien kuudesta ottelusta jouduttiin ratkaisemaan rankkareilla. Katsojille se tietysti on kihelmöivää, mutta onko tämä jalkapallon idea.
Jalkapalloa sanotaan urheilulajein kuninkaaksi. Jalkapalloa potkii eniten ihmisiä
maailmanlaajuisesti. Joskus ihmetyttää, miksi. Ehkä sitä ei täältä Suomesta voikaan
tajuta. Joukkuepeli kun ei meille oikein sovi. Emme tykkää lainata palloa toisille. Ja
sitä paitsi me suomalaiset emme norkoile pakkasessa ulkosalla, vaan katselemme
telkkaria yksiksemme. Ei siinä joukkuehenki kehity.
Uusille valtioille jalkapallosta on sitä vastoin tullut oiva keino juosta maa maailmankartalle, aivan kuten Hannes Kolehmainen teki meille.
Olkoon jalkapallo miten suosittua ja hienoa tahansa, ei juuri voi kuvitella tyhmempää parituntista kuin nolla nolla päättynyt potkupallomatsi.
Eräs suomalainen kansainvälisesti arvostettu urheilukilpailujen TV-ohjaaja esitti
kerran ratkaisun. Ammutaan rangaistuspotkukilpailu ennen ottelua varastoon ja
nauhoitetaan se. Jos ottelu päättyy tasan, näytetään vain rangaistuspotkut ja sitten
loppuaika vaikkapa nauhalta vanhaa tennis- tai lätkämatsia. Rankkarikisakin on parempitasoinen, kun pelaajat ovat vielä voimissaan.
Tuli mieleen toinenkin tapa ratkaista tasapeliottelu. Tehdään kuten judossa. Jos
suoritukset ovat tasan, kolme tuomaria nostaa samanaikaisesti lippua. Tasapeliä ei
tule. Jalkapallossakin on kolme tuomaria. Kahdella heistä on jo valmiiksi lippu.
Tarvitsee vain hankkia päätuomarillekin sellainen. Sitten tasapelin sattuessa kuuluttajan antamalla merkillä tuomarit nostavat lipun ylös, jos kotijoukkue heidän
mielestään on voittaja. Ei tule tasapeliä eikä kenellekään yksittäiselle pelaajalle jää
elinikäistä traumaa ja kansan tuomiota epäonnistuneen rankkarin takia. Yleisö voisi
kohdella tuomareita kovasti, mutta hehän joka tapauksessa ovat ulkomaalaisia tai
muuten vieraita.
Niin, se finaali. Tulihan se kultainen maali. Onneksi olkoon tsekit! Nyt teillä on
maailman parhaan oluen lisäksi potkupallomainettakin.
pajen

