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FAIR PLAY – spoštovanje športa

Šport je lahko lep, če tako želimo udeleženci v športu.
Šport naj bi širil vrednote, ki so na lestvici človeških vrednot med ljudmi zelo visoko: to je poštenost,
spoštljivost, sprejemanje drugačnosti, doslednost, vztrajnost, delovne navade in še bi lahko naštevali. Razvoj
družbe v smeri storilnosti pa je s komercializacijo tekmovalnega športa spodbudil, da so nekateri akterji v
športu pozabili na tako vlogo športa. Šport vidijo le kot sredstvo za dosego materialnega blagostanja in kot
sredstvo za doseganje brezpogojne zmage in slave za zmagovalce.
Šport je veliko več kot to, zato mnogi čutimo potrebo, da med mladimi športniki širimo idejo fair playa v športu.
Šport brez fair playa, je šport brez duše.
Šport nam ob upoštevanju načela fair playa lahko v življenju koristi pri vsestranskem razvoju naše osebnosti in
pri doseganju zadovoljstva v življenju. Lahko nam nudi vrsto kvalitet, ki nam bodo v življenju pomagale
premagovati življenjske težave in nam omogočile, da bomo uspešni pri doseganju svojih zastavljenih ciljev.
V Sloveniji se zavedamo kako pomembno je načelo fair playa v športu, zato je za informiranost mladih
športnikov dobro poskrbljeno preko Zavoda za fair play in strpnost v športu. Iz dostopne literature za mlade
športnike, starše in trenerje bom na kratko povzela bistvena načela in misli o fair playu.
» V športu lahko sodelujemo v različnih vlogah: kot športnik, trener, sodnik, organizator in tudi kot gledalec. Ne
glede na našo vlogo se nas šport dotakne in v tistem trenutku nas tudi spremeni. Tako oblikuje našo osebnost in
bogati naše čustveno življenje. Učinek in doživetje športa nista nikoli nevtralna. Prek športa se učimo
spoštovanja in poštenosti: lahko nam pokaže pomembnost zavzetosti, trdega dela, discipline in odkritega truda.
Če se športa lotimo pravilno, prinaša veselje in užitek. Telo nam je hvaležno, srce nam zaigra, misli so čiste in
prijazne, s prijatelji doživimo lepe trenutke. Šport je lahko lep.«
V zavodu za fair play so športnika, ki spoštuje fair play načela poimenovali Sportikus.
Besedo so sestavili iz načel:
Sodelujem z veseljem, Pošteno igram, Obnašam se dostojanstveno, Rad imam šport, Tekmujem s ponosom,
Izobražujem se vsestransko, Kulturno navijam, Uživam v gibanju, Spoštujem drugačnost.
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Glavna načela Fair Playa so:
Spoštujem pravila!
Spoštujem sodnike in njihove odločitve!
Spoštujem tekmeca!
Vsi imajo enake možnosti za sodelovanje!
Vedno ohranim oblast nad samim seboj in svojimi ravnanji!

Mladi športniki, ki želijo sodelovati in uspeti v poštenem športu, se držijo načel:
Sodelujem, ker si tako želim in ne zaradi želje staršev ali trenerja!
Igral in tekmoval bom po pravilih in v duhu poštene igre!
Nasilna igra in besedno postavljanje pokvarita razpoloženje vseh sodelujočih!
Spoštujem svoje tekmece!
Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmeci in sodniki!
Preden kritiziram soigralce, trenerje ali učitelje, se postavim v njihovo vlogo!
Zmaga ni vse, veselje, napredovanje v lastnih sposobnostih in navezovanje prijateljskih stikov so enako
pomembne stvari!
Priznam svoje napake in jih skušam odpraviti!
Nagradim dobre poteze ali igro vsakega športnika!
Zavedam se, da skupaj s trenerji, sodniki in drugimi ustvarjamo podobo športa!
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