
Ázia je rajom tipovania. Tipujú
všetci a na všetko – dalo by sa pove-
dať s dávkou zveličenia. Ázijčania mi-
lujú vzrušenie z tipovania, z očakáva-
nia, či vyjdú futbalové zápasy, dostihy
koní či preteky psov tak, ako si nati-
povali. Má to však menší háčik, či do-
konca hák - vo väčšine ázijských kra-
jín je tipovanie zakázané. Tipovať
v Singapure sa síce dá, ale za obmedz-
ených podmienok v zberniach štát-
nych podnikov. Charakteristika je prí-
značná. Obmedzená kurzová ponu-
ka, limitovaná možnosť vkladov a níz-
ky strop možných výhier. Výsledok?
Rovnaký efekt, ako zažili Američania
v ére prohibície v 30. rokoch 20. sto-
ročia a Rusi v 80. rokoch. Zákaz al-
koholu akurát podporoval kšefty
s ním a obrovské zisky. To isté sa deje
v Singapure so stávkovaním. Ako hu-
by po daždi vznikli nelegálne stávko-
vé kancelárie a nelegálni bookmakeri.
A zdokonaľovali sa, rástli, technicky
sa zdokonaľovali, až do dnešnej onli-
ne formy s live-stávkami. 
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Bohatý mestský štát Singapur si zu-
bami-nechtami chráni povesť najčis-
tejšieho mesta v Ázii. Že je však záro-
veň semeniskom korupcie, lebo pod-
platiť sa tam dá každý, to až tak ne-
prekáža. Nelegálne tipovanie sa tu pr-
výkrát začalo vo veľkom spomínať
v roku 2002 počas prvých futbalo-
vých MS v Ázii. V singapurskom štát-
nom podniku sa vtedy malo pretipo-
vať 500 miliónov USD. Ibaže, odha-
dy hovoria, že ilegálne stávkové kan-
celárie mali dvojnásobný obrat! Počas
Eura 2008 sa uskutočnila razia singa-
purskej polície v spolupráci s Inter-
polom, pričom zatkli 52 bookmake-
rov. Polícia v Singapure, „zatrhla“ ile-
gálne stávky v sume 1,45 miliardy do-
lárov a zhabala viac než 16,8 milióna
USD! Čo to znamená? To, že po šesť-
ročnom boji s týmto typom zločinu
v období 2002 – 2008 mu narástli

krídla jedenapolnásobne, od odhado-
vaného obratu v hodnote jednej mili-
ardy USD na 1,5 miliardy USD. Po-
čas jedného podujatia! Akcia pod ná-
zvom Soga Wawe II mala presah aj do
ostatných ázijských krajín. V Číne,
Hongkongu, Macau, Indonézii a Ma-
lajzii zatkli vtedy1300 nelegálnych
bookmakerov. Netreba dodávať, že
ich nahradili noví. 
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Tie čísla sú naozaj bláznivé. „Obrat
nezákonného tipovania sa odhaduje
ročne na 500 miliárd eur,“ povedal ge-
nerálny sekretár Interpolu Ronald
Noble. Väčšina ide na vrub „Ázie“
ako sa slangovo hovorí medzi tipérmi.
„Sú dohady, že veľkí ázijskí bookma-
keri točia také veľké peniaze ako Co-
ca-Cola,“ tvrdí Noble. Americký
koncern na výrobu známeho ná-
poja vykazuje ročný obrat vo výš-
ke asi 50 miliárd USD. „Nie je vý-
nimkou, že sa na jeden zápas staví
päť miliónov eur,“ hovorí Darren
Small, ktorý pracuje s tzv. Sport Ra-
darom, prepracovaným obranným
softvérom, ktorý mapuje pohyb na
kurzovej scéne a hlási podozrivé zále-
žitosti. Tých päť miliónov však nie je
v jednom celku, ale vo väčšej sume na
ázijskom trhu a v mnohých menších
cez trebárs 100 tipérskych účtov v 15
krajinách. S natipovaním v zhruba
rovnakom čase, tak, aby aj pri zachy-
tení pohybov kurzov všetko klaplo.  
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Štruktúra singapurských stávko-

vých kartelov je podobná klasickej
schéme mafie. Úplne hore sú ľudia
s obrovským majetkom a konexiami.
Je veľmi pravdepodobné, že polícia sa
k nim nikdy nedostane. A ak aj áno,
pravdepodobne nebude mať dôkazy
alebo na seba vinu prevezmú biele ko-
ne. Aj keď sa v policajných zdrojoch
mihlo pár mien, experti nevedia ur-
čiť, či patria do špičky kartelov alebo
sú len niekde v strede. Takým je aj
medializovaný Tan Seet Eng, prezý-
vaný Dan Tan. Europol k nemu privi-
edol iný Singapurčan Wilson Ray Pe-
rumal, ktorého zatkli vo Fínsku. Jeho
zatknutie bolo zvláštne – 20. februára
2011 prišiel chlapík na políciu v Ro-
vaniemi a povedal, že istý Perumal
má falošný pas. O tri dni polícia Pe-
rumala zatkla v reštaurácii, kde čakal
na schôdzku s tromi hráčmi klubu
Rovaniemi Pallosseura. Čoskoro za-
čal „spievať“. Aj na Dan Tana je vy-
daný zatykač, avšak zatiaľ sa míňa
účinkom. „Keby zatkli jeho a začal
rozprávať, kotúľali by sa ďalšie hlavy.
Nečudo, že zatykač nesplnil úlohu.
Ale pozor! Tan je len maklér. Nie je
naozajstnou hlavou všetkého. V po-
zadí je veľa bohatších a mocnejších

mužov. Tí, ktorí naozaj ťa-
hajú nitky, nemajú žiadnu
tvár,“ skepticky hovorí kanadský no-
vinár Declan Hill, autor knihy The
Fix (Soccer and Organized Crime).  
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Perumal, ktorého strážia v takzva-
nej chránenej väzbe niekde v Maďar-
sku a mal by sa dostať k štatútu chrá-
neného svedka, už porozprával dosť.
O systéme, aký sa u Dan Tana zavie-
dol pri kategorizácii zápasov. Jedna
hviezdička, „podchytený“ rozhodca.

Dve, „istia“ to dvaja až traja hráči jed-
ného mužstva. Podľa počtu hviezdi-
čiek ilegálni bookmakeri vedeli, čo ve-
dia ovplyvniť. Bude v zápase penalta,
istý počet žltých kariet či padne čer-
vená karta? - to zvládate s jednou 
hviezdičkou. S dvoma hviezdičkami,
tam by asi patril momentálny dunaj-
skostredský príklad, sa dá lepšie ma-
nipulovať pri počte gólov. Istejší je
„over“, teda hrať nad isté hranice, tre-
bárs nad 3,5 góla v zápase. Samozrej-
me, že sa zvládajú všetky „hrateľné“
kategórie z jednohviezdičkovej kate-
górie. Tri hviezdičky znamenajú, že
kartel mal podchytené oba tímy, lo-
gicky, potrebným počtom hráčov.
A mohol sa rozhodovať, do akej mie-
ry hýbe s kurzami, na čo naláka svo-
jich klientov, či posunie informácie
„spriateleným“ stávkovým kancelári-
ám alebo či dokonca rovno ošklbe
trebárs konzervatívne európske stáv-
kové kancelárie. Nelegálne ázijské in-
ternetové „kolegyne“ sú v nezanedba-
teľnej výhode. Nie sú limitované pra-
vidlami. Ich ponuka stávkových prí-
ležitostí je neobmedzená. Šetria na
personále. A neplatia odvody a dane.  
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Perumal prezradil veľa.
O spoločnosti Football4U, ktorá
pod zásterkou marketingu praco-
vala pre singapurský kartel. Fungo-
vala aj ako manažérska spoločnosť
pre organizovanie zápasov, v októbri
2010 organizačne pokrývala zápas
Kostarika – Salvádor, ktorý je dnes
prešetrovaný. O tom, že jedenásť hrá-
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Sýrsku ligu sme
držali v rukách
pevnejšie ako

Bašár Asad svoj ľud.

„S motiváciou sme nemali problém najmä u hráčov z chudobnejších krajín, 

Na Slovensku zúri futbalový škandál. Jeho nitky vedú pravdepodobne do Sin-
gapuru, sídla stákovacej mafie. Prečo práve tam? Je veľa dôvodov, prečo sa
nelegálni bookmakeri usadili práve v tomto päťmiliónovom štáte v juhový-
chodnej Ázii. Má perfektné letecké spojenie, povesť práčky peňazí a dobré
styky s bohatými v Číne, Indii, Malajzii, Thajsku a Indonézii. Nielen kúpa
nehnuteľností či návšteva kasína ponúkajú príležitosť na to, aby sa špinavé
peniaze získané v susedných krajinách vyprali. Slúžia na to aj nelegálne
stávky na športové podujatia. 

Wilson Perumal Dan Tan



čov vo Fínsku dostalo za „protisluž-
by“ celkovo 782 000 USD. Že v roku
2011 sa podarilo vo výške skóre ov-
plyvniť tri zápasy Gold Cupu. O tom,
že v Maďarsku sa dal zápas ovplyvniť
sumou v rozpätí 45 000 – 85 000 eur.
O tom, že zápas Bahrajn – Togo v sep-
tembri 2010, v ktorom nastúpil tím
Toga, hoci jeho zväz o tom nič netu-
šil, bol takisto v réžii jeho kumpánov.
Ako aj kvarteto priateľských zápasov
JAR pred MS 2010 proti Thajsku, Ko-
lumbii, Bulharsku a Guatemale.
„S motiváciou sme nemali problém

hlavne u hráčov z chudobnejších kra-
jín. V Afrike, Južnej Amerike, na Blíz-
kom východe. Za 5000 eur spravili
všetko. A keď sa za pol roka ich život
otočil o 180 stupňov, pridali sa ďal-
ší,“ povedal Perumal. Púšťali sa aj do
tvrdších orieškov. „Na ovplyvnenie
zápasu vo veľkej lige bolo potrebných
800 000 eur... Pri zápasoch talianskej
ligy sa na stávky vložilo 15 miliónov
eur...“ Perumal konkrétne priznal dia-
nie okolo zápasu Lecce – Lazio Rím
(2:4) v máji 2011, na ktorom kartel za-
robil dva milióny eur po tom, čo spo-
lupracoval na stávke typu „padne 4

a viac gólov“. Niektoré ligy vraj mal
kartel pod úplnou kontrolou. „Sýrsku
ligu sme držali v rukách pevnejšie
ako Bašar Assad svoj ľud,“ dodal. 
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Boli to práve singapurské chápadlá,
ktoré v decembri 2008 dosiahli na zá-
pas Argentína – Bolívia tímov do 20
rokov. Viedli ho traja maďarskí roz-
hodcovia (Lengyel – Selmeczi, Moc-
sári), hráči o ničom netušili. Argentí-
na vyhrala gólom z penalty – o tú
údajne išlo... Rozhodca Kolos Lengy-
el sa sa preslávil aj vo februári 2011,
a to štyrmi penaltami v prípravnom
zápase Estónsko – Bulharsko (2:2)
v Turecku. Spolu s asistentmi Selmec-
zim a Csákom sa pritom na zápas do-
stavili za zvláštnych okolnosti, tak, že
o delegácii nevedel ani Maďarský fut-
balový zväz. FIFA udelila všetkým
trom doživotné tresty zákazu činnos-
ti. Pod týmto zápasom bol podpísaný
Wilson Perumal a v Singapure to vy-
hodnotili ako maximálne spackanú
záležitosť. Aj to vraj prispelo k tomu,
že ho niekto vo Fínsku podhodil polí-
cii.
Do médií sa dostala verzia, že to

bol Dan Tan. Vraj za pokazené kšefty
a príliš rastúce ego, ktoré sa prejavilo
aj v tom, že keď poslal Perumala kú-
piť klub z Rovaniemi, ktorý mal stáť
500 000 USD, ten ponúkol fínskym
majiteľom len 200 000 – zvyšok si
chcel nechať. Nakoniec kúpu nezrea-
lizoval, ale sa dohodol s hráčmi, s kto-
rými režíroval dohodnuté „match - fi-
xingy“ v svoj prospech. Dan Tan vraj
podvod svojho podriadeného odha-
lil. Ibaže, finále v podobe ohlásenia
falošného pasu vyznieva naivne
a smiešne, za také veci sa „skáče“
s nohami v betóne do mora. Ale-
bo je pointa iná? Chcel niekto,
aby Perumal vypovedal proti Dan
Tanovi? Dodajme, že nik ešte ne-
dal polícii detailnejšie informácie
ako on. MOJMÍR STAŠKO
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Ako sa zhasínali
svetlá

„Ázia“ fantázii medze skutoč-
ne nekladie. Chcete si zahrať na
to, koľkokrát sa niektorý hráč
dotkne lopty? Dá sa... Staviť si
na to, že zápas sa nedohrá? Dá
sa. V singapurskej ponuke bež-
né, európske stávkové kancelá-
rie niečo také ani neriešia, pre-
tože sú limitované kritériami EÚ.
V Európe sme sa až po rokoch
a siahodlhých vyšetrovaniach
dozvedeli, ako to bolo so zápa-
som West Ham – Crystal Palace
(2:2) v roku 1997. Pripomeňme,
že vtedy ešte neznámy hráč
West Hamu Frank Lampard skó-
roval. S gratuláciou k nemu do-
behol Rio Ferdinad. Natešený
Lampard bežal k fanúšikom
s charakteristickým gestom –
dlaňou pritisnutou k uchu
v zmysle, nepočujem vás.
O chvíľu ich už ani nevidel,  vzá-
pätí totiž zhasli svetlá na štadió-
ne. Reflektory už nenaskočili,
pretože technici boli podplatení
ľuďmi, ktorí patrili pod singapur-
ské kartely! Na zápas sa totiž vo
veľkom stávkovalo v Ázii, kde sa
vsádzalo až 20 000 USD na
možnosť, že sa nedohrá. Nedo-
hral sa, po polhodine márneho
čakania na svetlo ho rozhodca
predčasne ukončil. Podobná si-
tuácia sa zopakovala o dva me-
siace neskôr v zápase FC
Wimbledon – Arsenal, keď svet-
lo zhaslo v úvode 2. polčasu.
„To sa nesmie stať. Je to han-
ba, sme z toho v rozpakoch,“
ospravedlňoval sa šéf Wimble-
donu Sam Hammam. Dnes už
vie, že rovnako ako už neexistu-
júci klub, aj on bol obeťou pod-
vodu, o akom sa mu ani nesní-
valo. A Singapurčania, ktorí
údajne v Európe „podnikajú“ už
od roku 1994, sa ho pokúšali
zrealizovať i v zápase Ligy maj-
strov medzi Fenerbahce a Bar-
celonou (0:3) v roku 2001. Tu
bola pointa iná. Nešlo o pred-
časne ukončený zápas, ale
o snahu „stornovať“ zle sa vyví-
jajúce stávky. Dan Tanov gang
totiž „porozhadzoval“ obrovské
sumy peňazí na to, že Turci Bar-
celonu zdolajú. Pre istotu si po-
istili zopár technikov na štadió-
ne, podľa Perumala ich však ne-
dokázali zabezpečiť dostatok.
Pár sabotérov reflektory za stavu
0:3 vyplo, nehralo sa 22 minút,
ale vďaka obetavosti nepodpla-
tených organizátorov a záložné-
mu agregátu sa štadión rozsvie-
til. Barcelona zápas dotiahla do
víťazného konca a singapurský
kartel škrípal zubami – v tomto
prípade vraj veľmi prerobil. 

Pestrosť je výhodou. Nemusíte
ísť do zápasu medzi FC Chelsea
a Manchester United. Kurzy sú
čísla, matematika, v princípe nič
viac. A keď za milión USD získate
pri kurze 2,00 dvojnásobok, je
vám jedno, či je to z prestížnej
Premier League alebo z druhej tu-
niskej ligy. V Singapure sa dá sta-
viť aj na tretiu českú. A že Ázijča-
nia, myslíme na klientov nelegál-
nych bookmakerov, v živote nevi-
deli zápas trebárs z našich končín
a nevedia nič o niektorých európ-
skych ligách? A čo má byť? Hlav-
ne, že je v ponuke. Tak, ako bol
v tej, ktorú mal pod palcom singa-
purský kartel, v januári 2012 pria-
teľský zápas dvadsaťjednotiek
Turkmenistanu a Maledív. Tipova-
lo sa naň, vyhrali tí, čo stavili na ví-
ťazstvo domácich. Papierovo sa
skončil výsledkom 3:2. Problém
bol v tom, že aj futbalové asociá-
cie oboch krajín bezradne krčili
plecami. O zápase nič nevedeli.
Nikdy sa  nehral! Na anglických
serveroch ho dnes volajú „ghost
match“. Zápas duchov... 

za 5000 eur spravili všetko,“ hovorí zadržaný bookmaker

ZÁPAS, KTORÝ SA NEHRAL


