
 !נכבד קולינה אדון
 

 במדינה, לצערנו. האוקראיני בכדורגל משנה יותר כבר שמתרחשים, אירועים עקב עליך לפנות נאלצנו
 של הדחקה מנגנון שיצרה, שלו ובעלים אחד מועדון מאחורי שעומדת, פיננסית קבוצה קיימת שלנו
 של החלקים מן דאח מייצג אתה כאשר, הכדורגל בענף הספורטיביים העקרונות כל ושל כולם

 .הזה המנגנון
 

. הזה כדורגל המועדון של שמו את וגם הללו הבעלים של השם את לומר צורך שאין, בטוחים אנו
 מהניסיון האוקראיני בכדורגל ששולטים העקרונות את היטב ומבין, שלנו למדינה התרגלת כבר אתה
 .רבה ומקצועיות שלך הרב

 

 אינה הזאת שהתנגדות מודעים וגם הדחקה של מערכתל לבד להתנגד יכול שאינך מבינים אנו
 התכוונת, אוקראינה של השיפוטית המערכת את לנהל הסכמת שכשה, היטב מבינים אנו. מטרתך
 הקמה את ולעלות האוקראיני שיפוט של האובייקטיביים חיסרונותיו של הרכב המגוון את להשמיד

 .מקצועית לרמה שלו
 

 בטעויות לא לכך הסיבה. שיפוט של האיכות שיפור שום שאין לראות יכול ואינך, חלף רב זמן
 האנשים אותם של כבד לחץ תחת נמצאים האוקראינים ששופטים בגלל אלא, שלך שיטתיות
 כבר הבנת בעצמך אתה. שלך במקצועיות ספק שום לנו אין". מפייה "שלך במולדת שנקראים
" מרקורי "של משרתים אלא פורטיביותס עקרונות, "תימס "את משרתים אינם המגרש על ששופטים
 בתודעה משהו לשנות מנשה אתה כאשר, תוצאה חסרי  שלך המאמץ כל. אחרים ואינטרסים ומטרות

 .השופטים של
 

 .שלה החוקים לפי שמתנהלת שיפוט של המושחתת במערכת משהו לשנות מסוגל אינך
 

 כספי התגמול בגלל זו למשרה שהסכמת בכך לחשוד האפשרות את פוסלים אנו לכן, עשיר אדם אתה
 - אובייקטיבים, אמינים לשופטים האוקראינים השופטים את להפוך ניסיון כל אך. העיקרי כפקטור

 נביא לא אפילו אנו, פשרות מקבל ולא חכם כאדם אותך מכירים אנו. נמנע בלתי לכישלון נדון
 ולחשוד שלך המקצועים הכישרונות את מכבדים לא שאנו עומר היה זה כי, קונקרטיות דוגמאות
 .המצב את היטב בין שאינך או זה את מכיר שאינך

 

 אותה לקיים יכולת חוסר עקב שלך המשימה על תוותר: ואמיץ עקרוני צעד לבצע ממך מבקשים אנו
 .אוקראינה את ותעזוב להצלחה סיכוי חוסר ועקב

 

. שלנו עצמית ולתודעה ושלנ השיפוט, שלנו הכדורגל למען יותר הרבה תעשה שככה, מבטיחים אנו
 התוצאות את להבטיח שלנו השופטים את ללמד מוצלחים הלא הניסיונות את תפסיק לא אם

 הכל לבצע להם עוזרים רק אתם מלמד שאתה המקצועים כישרונות. לבצע אותם שמחייבם הרצויות
 !יותר בטוחה בצורה

 

 צופה אשר הבינלאומית ההחבר של בעיני הכבודך את תעלה אתה האמיץ שבצעדך, סבורים אנו
 ביצועים, ויכוחים, רבות שערירויות. האוקראיני בכדורגל המפיונריות התפתחויות על בחרדה
 .מכורים במשחקים המלא שלנו הכדורגל תופעות הם אלה כל – המעשי האגף של המוזרים

 

 ערכתהמ עם פ''השת את להמשיך שלך ויתור. מפיה וקשרי ושוחט בשקרים התפלש שלנו הכדורגל
 .שלך ועקרונותיות הגינות, יושר של והוכחה שלה כישלון של הוכחה יהיה



 

 .תוותר לא ואופן פנים בשום הזאת המערכת כי הזאת הסיזיפית העבודה עם להסתדר תצליח אינך
 

 לך לעזור שמסוגל מי אין – אותך ל''כנ. לטובה לצפות תקווה לנו אין. איתך זהה במצב נמצאים אנו
 כל, השיפוט חוקי את לשופטים להסביר תנשה כמה משנה לא. אפשרית בלתי אל ההחשוב במשימה

 .החלטה קבלת בעת לחשוב מי על  היטב זוכר מהם ואחד אחד
 

 יכול בקלות אתה אך, המגרש על החלטה מקבלים כשה אחר ממישהו מפחדים הם. אינך הזה האדם
 .מדובר מי על לנחש

 

 אנו לכן, האוקראיני בכדורגל לצדק מקום אין אך. קצועיומ אמין אדם, הכדורגל למען עובד אתה
 ?שלנו המושחת בכדורגל בשבילך מקום יש האם שואלים

 
  
 

 ,לב וגלוי רב בכבוד
 

 .האוקראיני הכדורגל אוהדי


