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Slide 1: Aranjarea meciurilor 

 

Discută pe scurt conceptul de „meci aranjat” în relație cu ideea de corupție.  

1. De ce este o amenințare pentru sport ?  

2. De ce este împotriva eticii sportive ?  

3. De ce trebuie făcute eforturi pentru a împiedica aranjarea meciurilor ? 

Timp estimativ: 3 min 

Slide 2: Ce este aranjarea meciurilor? 

 

Prezintă definiția meciurilor aranjate studenților.  

Întreabă studenții ce înțeleg din definiție. Ghidează discuția spre faptul că aranjarea 

meciurilor implică a) rezultatul evenimentului și b) derularea evenimentului.  

Discută cu studenții posibilele câștiguri din aranjarea meciurilor. Explică-le studenților care 

sunt avantajele personale, sportive și financiare. Cere-le studenților să ofere exemple. 



 

Discută despre cum aranjarea meciurilor încalcă regulile jocului și legea. Ghidează discuția 

spre etica sportivă. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 3: Modalități de aranjare a meciurilor 

 

Prezintă definiția tankingului. Oferă exempe care să-i ajute pe studenți să înțeleagă 

tankingul. Discută cu studenții despre cât de frecvent este tankingul. 

Cere-le studenților să povestească orice experiență cu tankingul. 

Discută exemplele oferite. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 4: Modalități de aranjare a meciurilor 

 



 

Prezintă definiția aranjării de puncte. Oferă exemple pentru a ajuta studenții să înțeleagă ce 

este aranjarea punctelor. Discută cu studenții cât de frecvent se întâlnește aranjarea 

punctelor. 

Discută diferențele principale între tanking și aranjarea punctelor: (a) relatively easier to 

arrange as compared to fixing the outcome of a game, (b) less people are needed to arrange 

(one or two athletes), (c) may not influence the outcome of the game 

Cere-le studenților să povestească experiențele lor cu aranjarea punctelor. 

Discută exemplele oferite. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 5: Cine poate fi implicat în aranjarea meciurilor? 

 

Descrie rolul și implicarea fiecăruia dintre oamenii care pot fi implicați în aranjarea 

meciurilor. Discută cum oameni de la diferite niveluri din sport pot fi implicați în aranjarea 

meciurilor. 

Timp estimat: 5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 6: Consecințele aranjării meciurilor 

 

Explică-le studenților că există consecințe de mai multe tipuri în meciurile aranjate, iar ele 

pot fi personale, sociale și legale. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 7: Tipurile de abordare: Contactul 

 

Prezintă cele două forme de abordare, directă și indirectă. Discută despre cum se face 

contactul direct. Roagă studenții să discute despre cum se poate intra în contact direct cu 

sportivii. Argumentează pentru oficialii de club, antrenori, coechipier, etc. Grupează 

studenții în echipe de 4-5 persoane și cere-le să discute de ce unul dintre acești agenți ar 

vrea să facă o ofertă pentru aranjarea unui meci.  

Discută despre cum se poate face abordarea indirectă. Întreabă studenții despre cum se 

poate ajunge la un sportiv în acest fel. Demonstrează asta și în cazul oficialilor unui club, 

antrenorilor sau coechipierilor. Grupează studenții în grupe de 4-5 și cere-le să discute de ce 

unul dintre acești agenți ar propune unui sportiv aranjarea unui meci.  



 

Notează-ți răspunsurile pentru a le putea folosi ca exemple în analiza cauzelor sociale și 

personale ce determină aranjarea meciurilor 

Timp estimat: 10 min 

Slide 8: Tipuri de abordare: Oferta 

 

Prezintă-le studenților care sunt principalele tipuri de oferte pentru a aranja un meci. Cere-le 

studenților să prezinte exemple din propria experiență. Discută ofertele care le sunt făcute 

sportivilor în diferite sporturi. Leagă aceste oferte de nevoile sportivilor.  

Timp estimat: 5 min 

Slide 9: Tipuri de abordare: Acceptarea 

 

Explică-le studenților că atunci cazi de acord să aranjezi un meci trebuie să treci la fapte. 

Cele mai comune moduri de a truca un meci includ a) performanța scăzută , b) simularea 

unei accidentări, c) refuzul de a juca într-un meci, d) abatere de la strategie de echipă, e) 

greșeli voite , f) enervarea și lichidarea colegilor. 



 

Discută cu studenții ce înseamnă fiecare dintre aspectele de mai sus și cum influențează 

performanțele echipei. Roagă studenții să aducă și alte exemple despre cum sportivii pot 

influența aranjarea unui eveniment sportiv. 

Timp estimat: 5 min 

Slide 10: Cauze personale: statutul financiar și competițional 

 

Discută cu studenții cum statutul diferit al sportivului poate influența decizia lui de a aranja 

sau nu un meci. Subiectele de discutat includ: Cine este mai probabil să aranjeze un meci ? 

Ce fel de oferte este de așteptat ca sportivii să primească în funcție de statutul lor ? În ce 

condiții este de așteptat ca un sportiv să aranjeze un meci ? 

Studiile arată că a) sportivii de elită truchează mai rar un meci decât cei de pluton, sportivii 

profesioniști aranjează meciuri prin contact direct, în timp ce sportivii obișnuiți acceptă 

contactul direct, dar și indirect, c) sportivii bine plătiți au un risc mai mic de a aranja meciuri 

decât cei prost plătiți.  

Slide 11: Cauze personale: Dependența de pariuri 

 



 

Explică relația dintre dependența de pariuri și meciurile aranjate. Explică de ce există această 

legătură. Explică cele trei motive pentru care sportivii dependenți sunt mai expuși la 

aranjarea meciurilor.  

Timp estimat: 10 min 

Slide 12: Cauze personale: atitudinea morală 

 

Discută aranjarea meciurilor ca problemă morală. Descrie cele 11 valori ale spiritului sportiv 

și explică de ce aranjarea meciurilor încalcă spiritul sportiv. Discută studiile relevante despre 

cum moralitatea influențează comportamentul în sport. Discută cu studenții despre cum o 

persoană cu principii morale puternice ar reacționa în cazul aranjării unui meci. 

Familiarizează-i pe studenți cu conceptul moral de dezinteres. Explică-le care este 

mecanismul prin care oameni cu principii morale ajung să facă lucruri imorale. Oferă 

exemple în acest sens. Discută cu studenții despre cum o persoană fără valori morale 

reacționează când este atras spre aranjarea de meciuri. 

Timp estimat: 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 13: Cauze sociale: Presiunea socială 

 

Discută cu studenții care este principala sursă de presiune pentru un sportiv pentru a-l 

determina să aranjeze meciuri. Argumentează ideea cu oamenii din club și membrii familiei. 

Discută cum aceste persoane pot pune presiune asupra sportivilor. Mai mult, discută despre 

cum o organizație criminală poate pune presiune pe un sportiv. Cere-le studenților să 

prezinte ce alte persoane pot pune presiune pe un sportiv ca să aranjeze un meci.  

Discută cu studenții despre cum acționează amenințările și recompensele pentru a aranja un 

meci. Argumentează despre cum anumite persoane de influență profită de sportiv, 

speculând nevoile financiare ale acestuia, dar și alte nevoi și lipsuri.  

Timp estimat: 10 min  

Slide 14: Cauze sociale: Cum percepem regulile 

 

Discută cu studenții despre existența unei culturi în sportul modern care se referă la 

meciurile aranjate. Discută despre cum această cultură influențează percepția sportivilor 

supra trucării de meciuri. Este perceput ca un comportament greșit sau acceptat ?  



 

Discută cu studenții despre ce cred oamenii despre aranjarea meciurilor. Argumentează de 

ce este un subiect acceptat în lumea sportivă și cum influențează acest aspect 

comportamentul unui sportiv.  

Discută consecințele perceperii trucării de meciuri drept un comportament acceptabil. 

Analizează aranjarea punctelor ca aspect ce nu influențează rezultatul unui meci. Discută cu 

studenții dacă acesta este un comportament acceptabil și îi face vulnerabili pe sportivi la 

nivelul mentalității. 

Timp estimat: 10 min 

Slide 15: Rezumat 

 

Prezintă pe scurt cele mai importante subiecte discutate în acest curs: definiția meciurilor 

aranjate, oameni implicați în fenomen și consecințe. Argumentează ideea că meciurile 

aranjate sunt o amenințare pentru sport, că sunt ilegale și pot avea consecințe grave pentru 

cei implicați.  

Slide 16: Notificare 

 


