Sporda Fair-Play Anlayışı

Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Fair Play

• Sporda centilmenlik anlamı taşır.
• Sporcuların

egolarını

aşıp,

özveriyle

ödünde

bulunmalarıdır.
• Fair Play Anglosakson terimidir.
• Dürüst oyun ve dürüst davranış anlamlarını vurgulamak

için kullanılır.
• Fair Play kavramı dünya dillerine yerleşmiş bir kavramdır.
• Fair play, davranış içerisinde bir değerlendirme sunar.

• Doğrudan yana olma davranışı gerektirir.
• Fair Play yalnızca oyunculara ait bir davranış değildir.
Yöneticiler, hakemler ve antrenörler içinde gereklidir.

Fair Play

• Sporda centilmenliğin önemi profesyonel spor ortaya
çıktıktan sonra önem kazanmıştır.
• Gerçek ve ciddi fair play adımı ise, Uluslararası Fair Play
Komitesinin kurulması ile başlamıştır.
• Antik

çağlarda

yapılan

mücadelelerde

Fair

Play

kavramının izlerine rastlanılmaktadır.
• Türklerdeki spor anlayışında da görülen bu kavram,
mücadele anında rakibine «insancıl» davranma ile

belirginleşmiştir.
• Günümüz Fair Play prensiplerinin temelleri 19. yüzyıl
Victoria İngiltere'sinde atılmıştır.

Hoşgörü ve Fair Play

• Hoşgörü sevgi, saygı, sabır ve tolerans gösteren davranışları temel alan erdemli bir
yaklaşımdır.
• Hoşgörü içeren demokratik spor organizasyonları için, Avrupa Konseyi bazı
çalışmalar yapmaktadır:

• Yaşam kalitesini yükseltmek ve herkes için sporu tavsiye etmek,
• Spora yönelimi artırmak

Türkiye’de Fair Play

• Türkiye Fair Play Komisyonunun Misyonu:
• Fair play çalışmalarını Türkiye’de yürütmek
• Toplumda fair play olgusunu yaymak

• Türkiye Fair Play Komisyonunun Faaliyet Planları:
• Sportif fair play taraması ve ödül törenleri
• Ulusal ve uluslararası fair play karikatür yarışmaları
• Seminerler düzenlemek
• Konferanslar yapmak

• Bu alanda TV ve Radyo Programları yapmak

Fair Play Sorumlulukları

Sporcuların Sorumlulukları
• Dürüst davranmak
• Şikayete alet olmamak
• Bahis oyunlarından uzak durmak
• Kötü alışkanlıklardan uzak durmak

• Topluma örnek olmak
• Rakiplerine saygılı olmak
• Yenilgiyi doğal bir sonuç olarak kabul etmek

• Takım arkadaşlarına ve yöneticilerine saygılı olmak
• Hakem kararlarına saygı göstermek

Fair Play Sorumlulukları
Antrenörlerin ve Yöneticilerin
Sorumlulukları
• Sporcularına karşı yaptığı konuşmalarında saygılı ve
ölçülü olmak
• Sporcularına tüm konularda adil davranmak
• Oyun kurallarını iyi bilmek ve gerekli zamanlarda

gerekli uyarıları yapmak
• Transfer

durumlarında

takımları

zor

durumda

bırakacak davranışlardan kaçınmak.

• Hakemlere ve taraftarlara karşı saygılı olmak.

Fair Play Örnekler

•

Oliver Kahn, penaltı vuruşunun ardından
o yıl UEFA final zaferini takımına
kazandırmıştı.

•

Ama Alman kaleci bu zaferi takım
arkadaşlarıyla kutlamak yerine doğruca
İspanyol rakibi Santiago Canizares’e
giderek ona sarıldı.

•

Bu samimiyetinden dolayı UEFA, Kahn’a
o yıl fair play ödülü verdi.

•

Üstelik tam 1 yıl sonra 2002 yılında,
Oliver
Kahn’ın
hataları
yüzünden
Almanya
Fifa
dünya
kupasını
kaybettiğinde, Ronaldo da kendisine aynı
güzel davranışta bulundu.

Fair Play Örnekler
•

Roma forması giyen De Rossi, bu maçta
kendisine gelen bir orta sayesinde eliyle
gol atmıştı.

•

Bunu fark etmeyip golu kabul eden
hakeme, golün iptali için De Rossi bizzat
gidip konuşmuş ve unutulmayacak bir
fair play örneği sergilemişti.

•

ABD’de yapılan okullar arası atletizm
yarışmasında, bitişe metreler kala
baygınlık geçirerek düşmek üzere olan
arkadaşını, rakibi belinden kavrayarak
bitiş çizgisine getirmiştir.

