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Futbol amerykański jest w Polsce dys-
 cypliną bardzo młodą, bo o ile jego
 początki należy datować na 1999
 rok, gdy powstała pierwsza drużyna
 – Warsaw Eagles, to zmagania ligo-

we wystartowały niewiele ponad 5 lat temu 
– jesienią 2006 roku. W pionierskim sezonie 
w szranki stanęły raptem 4 drużyny. W sezo-
nie 2012 w czterech klasach rozgrywkowych 
wystąpi łącznie ponad 40 zespołów z całego 
kraju. Na boiska wybiegnie ponad 2000 za-
wodników.

W 2009 roku doszło, niestety, do incydentu 
na podłożu rasowym. Amerykański zawodnik 
The Crew Wrocław – Aki Jones został rasistow-
sko zaatakowany przez ówczesnego prezesa 
tego klubu. Komisja Dyscyplinarna PLFA na-
łożyła na klub sankcję finansową. Kara w wy-
sokości tysiąca złotych została w całości prze-
kazana na działania Stowarzyszenia „NIGDY 
WIĘCEJ”, mające na celu przeciwdziałanie 
rasizmowi i wszelkim innym formom nieto-
lerancji. Władze ligi zawiesiły też na półto-
ra roku prezesa The Crew oraz zobligowały 
drużynę do umieszczenia stosownych prze-

prosin na stronach internetowych oraz 
wykupienia ogłoszenia w prasie.

Niedługo później w dzienniku „Rzecz-
pospolita” ukazały się przeprosiny z de-
klaracją, że w przyszłości klub nie będzie 
tolerował takich niegodnych zachowań. 
Pełnomocnik rządu do spraw równego trakto-
wania – Elżbieta Radziszewska w oficjalnym li-
ście podziękowała naszej Lidze za szybką i wła-
ściwą reakcję na bulwersujące wydarzenie.

Motywem przewodnim IV Finału Polskiej 
Ligi Futbolu Amerykańskiego w 2009 roku 
stało się potępienie wszelkich form nietole-
rancji, a spotkanie przemianowano na „Mecz 
Tolerancji”. Dzień przed koronacją sezonu, 
na zaproszenie Stowarzyszenia „NIGDY WIĘ-
CEJ”, Aki Jones wziął czynny udział w zorga-
nizowanej przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w siedzibie PKOl konferencji „Nie – dla 
rasizmu w sporcie”.

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej PLFA, 
które podpisał jej przewodniczący – Shawn 
Sombati, zamykał następujący akapit: „Rasizm 
jest problemem nie tylko w sporcie, ale także 
w życiu społecznym na całym świecie. Rasizm 

„Rasizm nigdy nie był i nigdy nie będzie 
tolerowany w PLFA”

Wraz z rozwojem i postępującą profesjonalizacją Polskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego na polskich boiskach zaczęli pojawiać się zawodnicy 
amerykańscy, którzy przybyli do naszego kraju, by grać i promować tę 
dyscyplinę. Wielu z nich to sportowcy czarnoskórzy.

nie był, nie jest i nigdy nie będzie tolerowany 
w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego”.

Te słowa najdobitniej prezentują bezkompro-
misową postawę polskiego środowiska futbolu 
amerykańskiego wobec niegodnych w swej na-
turze przejawów nietolerancji.

PLFA wyróżnia to, że jej mecze cechuje 
świetna, rodzinna zabawa w bezpiecznej i 
przyjaznej atmosferze. Nie inaczej będzie już 
15 lipca 2012 roku, gdy na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie zostanie rozegrany VII Su-
perFinał PLFA. Będzie to kolejna okazja, by 
pokazać, że jednym z fundamentów rodzimej 
ligi futbolu amerykańskiego jest tolerancja. 

POLSKA LIGA
FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO

www.plfa.pl

VI SuperFinał PLFA (jesień 2011)
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