Det iir ratt stora skillnader mellan
olib idrotter, vad galler mojligheterna
att skipa rattvisa . Jamfor t ex tennis
med bowling. Det ar ofta inte latt att
avgora om t ex en scrv av Stan Smith
tagi t pa linjen eller ej . Pa grusbana
blir kanske ett markc efter bollen,
men pa gras eller inomhus? I bowling
-laremot ar skillnaden mellan en
aendc och liggande kagla uppenbar.
Ar svarbedomda idrotter mer attraktiva an de dar prestationerna ar
otvetydiga? Betyder sj alva domsluten
nagot for upplevelserna hos de idrotmde och/ eUer hos askadarna?
.Lat ass som exempel pa en relativt
svarbedi:imd idrottsgren valja fotboll.
Anrag att den perfekta domaren fanns .
Skulle entusiasmen bland bollspelarna/
askadarna bli sti:irre? Skulle dagens
ibland forekommande domarirritation
ersa ttas med nagon annan irritation,
kanske i hogre grad riktad mod de
enskilda spelarna?
Innan vi gar vidare kan vi paminna ass
att dom sluten i vissa idrotter redan har
effektiviserats en hel del. Tank pa t ex
simning och lopning. Till de tavlande
och i TV ges numera sluttider och
placering:u sekundsnabbt efter tavlingens slut. Vi ar nog overens om att
1etta ar till fi:irdel. Tva av Gunnar
~ars sons gu ldmedaljer i simning , bade
i OS i Mi..inchen och i VM i Belgrad,
hJd e sakert varit i fara om man haft
manuell tidtagning. Bacia gangerna
vann han med nagra tusendels sekun~er. Fi:ire elektronikens inrade hade
· detta ur svensk synpunkt i basta fall
blivit di:itt lopp. I och for sig hedervart, men i alla fall .
Datatekniken anvands idag inte bara
till tidtagning inom idrotten. Regi strering av resultat, overfi:iring av meddelanden, pressinformation, administration och mycket annat kravde enligt
uppgift for Mi..inchen-OS datasystem
for over 70 miljoner kronor. Aven om
sjal va maskinerna anvands till annat .
efter spelen, har mycket pengar gatt
at for systemuppliiggning och programmering, som inte kan ateranvandas i
sarsk ilt stor utstrackning. Men datatekniken bedeims anda sa viktig har
att den ar vard sadana investeringar.
D et intressanta ar nu att vi har natt
dirhan att vi kan skymta den elektro-
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ni ska domaren aven fi:ir t ex bollspel.
De datastyrda »robotar« som med
hjalp av TV -kameror »ser« enskilda
typiska fi:iremal, och mekanisk t kan
fl ytta och bearbeta dem , var fi:ir femton
ar sedan narmast science fiction . Man
planerar f n i Japan den datorstyrda
fabriken, dar den enda manskliga
arbetskraften besrar av operati:irer som
styr datorerna Sadana fabriker finn s
inte idag, men kan mycket val finnas
om tio ar. Det blir fi:irstas dyrt, men
snabbare, effekrivare och flexiblare
an med mansklig arbetskraft. Vill vi ha
denna utveckling? Ja, det ar en helt
annon fraga .
Lat oss tanka oss en fotboll splan
omringad av kanske tj ugo TV-kameror
(och mi:ijligen nagra svavande i ballong ovanfor) . Kamerornas bilder eller
impulser sands direkt eller efter koncentreri ng till en lokal dator under
liktaren. I denna dator bearbetas
impulserna med program som mot s\'J-

rar domarens regelbok. En offside
vore ganska latt att diagnosticera , ett
mal likasa, varre vore det nog med
ojust spel, ruff o d . Men efrer en rids
experiment kunde sakert merparten,
ja nastan alit av de vanliga reglema
anpassas till programforrn. En Hesa
Fredrik och en elektronisk tavla som
talar om domsluten vore enkelt) sakert
kunde artificiellt ljud ocksa komnientera domslfuten i hi:ihgtalarnal. odchkford
d en some ter mate en tviv a e, un e
ateruppspelningar och manskliga kontroller i efterhand ligga till grund
fi:ir li:ipande justeringar och fi:irbattnngar av programmen.
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Det ar knappast langre fantasi att
tanka sig sadana system. Det skulle
kanske bli dyrt, for snabba och £ramfor alit primarminnesrymliga datorer
skulle behi:ivas. Men om vi verkligen
ville det sa skulle vi sakert kunna ha
sadana system till hands 1980.
Systemet skulle bli rattvist, sa langt
vi nu kan definiera rattvisan pa bollplanen. Inga kompen.sationsutvisningar
skulle fi:irekomma (om vi inte infi:irde
en sad an regel). lnge.n do mare med
personliga spelarsympatier e d skulle
kunna engagera publiken till bu-rop.
Fragan ar nu: Vill vi ha detta? Vill vi
ha »rattvisa« pa bollplanen? Ar det
mi:ijligen sa att vara nuvarande domares
eventuellt manskliga svagheter ar en
del av upplevelsen, bade bland spelare
och bland askadare? Den rattvisa
domaren kanske gor spelet trakigt.
Och riskerna fi:ir sabotage och manipulering av de styrande programmen i et t
visst lags favor £inns ju.
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Sett ur ett vidare perspektiv kan vi
ersat ta ocksa spelarna med datorer :
lnte sadana som springer omkring pa
""
planen, men elektroniska tavlor dar
.i
en stiliserad boll eller annan geometrisk figur ri:ir sig enligt nagon konjunkturstyrd modell . Liknande spel
finns f i:i redan, men de kraver sarskild 1
maskinell utrustning som an sa
.A
lange ar ganska dyr och svaratkomlig. -- ~
Det lossnar kanske nar vi kan spela
- -~l
med v~n~ra fran. hemterminalen , men ~·
det dro1er annu nagot.
. ;_;:~

Datate~sk. rattvisekontroll

kan fore- 4J
komma 1 manga andra sammanhang. -:~
Aven h ar sti:iter vi pa problemet:
Ar effektiviteten onskvard? Vilken
avvagning vill vi ha mellan effektiv
rattvi sekontroll och manskligt spelrum?
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!nom idrotten ar problemkonturerna ::..
fi:irha llandevis skarpa. Och vi ar manga :.
som ar intresserade. Nog vill vi bevara '" ~
in~res set for:, de~ manskli_~a idrotts- .. --~ utovandet , atmmstone for att det ar ""':":' ': ~
sa stimulerande att t ex spela boll. .':
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Men viii vi dl ha den data><yni>~:
-9.~
visan pa bollplanen?
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