Fair Play - uczciwa gra
“nie lubimy pora¿ki
wolimy wygrywaæ
ale dla tych co lubi¹ graæ
nie jest wa¿na pora¿ka ani zwyciêstwo”
tp
Czy w sporcie najwa¿niejsza jest wygrana?
Czy tylko zwyciêzcy siê licz¹?
Czy trzeba wygraæ za wszelk¹ cenê?
Te pytania zadaj¹ sobie ludzie zajmuj¹cy siê sportem od ponad stu lat. Twórca nowo¿ytnych
Igrzysk Olimpijskich Pierre de Coubertain uwa¿a³, ¿e najwa¿niejsze jest uczestnictwo w sporcie
i gra zgodna z zasadami. Ju¿ wtedy zastanawiano siê czy ktoœ, kto wygra³ i œmieje siê z przegranych,
obra¿a ich, mówi, ¿e s¹ s³abi, “ciency” a on jest mistrzem zas³uguje na szacunek? Czy ktoœ, kto
oszuka³ i wygra³ ma prawo byæ dumny z siebie? Czy ktoœ, kto w czasie meczu krytykuje decyzje
sêdziego, u¿ywa brzydkich s³ów i gestów wobec przeciwników mo¿e byæ przyk³adem sportowca?
Oczywiœcie, ¿e œwietnie byæ zwyciêzc¹! To bardzo przyjemne uczucie. Ale czasem zdarza siê
pora¿ka. I co wtedy? Czy mamy siê za³amaæ, obra¿aæ? Chyba nie, taki jest sport.
Wa¿niejsze czy podoba³a nam siê gra, czy czegoœ siê nauczyliœmy, coœ nam siê uda³o.
Gra fair to podstawa zadowolenia ze sportu. Je¿eli wiem, ¿e gra³em fair - ju¿ wygra³em.
Jestem uczciwym i porz¹dnym cz³owiekiem.

Oto niektóre zasady gry “fair play”:
- obserwuj i ucz siê zasad gry
- pokonuj przeciwnika umiejêtnoœciami, a nie agresj¹
- nie dyskutuj z sêdziami
- nie stosuj celowych fauli
- reaguj natychmiast na decyzje sêdziego
- nie odgrywaj siê na przeciwniku
- zwyciêstwo przyjmuj z radoœci¹, uszanuj wysi³ek przegranego
- gdy zostaniesz pokonany uœmiechnij siê, podziêkuj za grê
- zwyciêstwo ze s³abszym nie jest ¿adnym powodem do dumy
- pora¿ka z silniejszym uczy
- przyznaj siê do b³êdu - zdobêdziesz szacunek
- kibicuj swoim, nie obra¿aj¹c obcych
- sport ³¹czy ró¿nych ludzi.

A mo¿e ty wymyœlisz jak¹œ zasadê uczciwej gry? Podziel siê z nauczycielem wf.
To nie prawda, ¿e wszystko ju¿ wymyœlono.

gramy uczciwie bo lubimy graæ

