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Zasady gry fair play
Wyraz „fair play” wywodzi się z języka angielskiego, w dosłownym tłumaczeniu
znaczy czysta gra, jest to norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy sportowców,
gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąd za wszelką cenę.
Postawa fair play cechuje się przestrzeganiem przepisów gry. Sportowca
przestrzegającego zasad fair play można poznad po godnym zachowaniu zarówno
w wypadku zwycięstwa jak i przegranej. Charakteryzując fair play używa się zróżnicowanych
określeo, takich jak: uczciwośd, etyka, honor, lojalnośd, przestrzeganie reguł, moralnośd
oraz szacunek.
Moim zdaniem zasady fair play powinno się stosowad zarówno w sporcie jak i w życiu
codziennym i prywatnym. Od czasów Cubertina humaniści i wychowawcy wielu krajów
zajmowali się tym zagadnieniem dochodząc do wniosku, iż sport musi odbywad się
w klimacie całkowitej szczerości i lojalności z zachowaniem reguł oraz przepisów. Wszyscy
doskonale zdają sobie sprawę, iż zwycięstwo osiągnięte w wyniku oszustwa nie stanowi
prawdziwej wygranej. Fair play, to również poszanowanie dla samego siebie, które wyraża
się przez: lojalnośd, poczucie sprawiedliwości, wspaniałomyślnośd, skromnośd w momencie
zwycięstwa i spokój oraz godnośd w momencie porażki. Fair play skupia w sobie cnoty:
powściągliwości, umiaru i ogłady cywilizacyjnej, wymaga samokontroli i opanowania. Wynika
z tego, że podczas kształtowania „jednostki” w oparciu o wartości uniwersalne
uwzględniania zasad fair play bardzo dobrze rokuje, bowiem człowiek o dojrzałej sylwetce
moralnej, w interakcjach ze środowiskiem społecznym będzie postępował zgodnie
z nabytymi zasadami. Człowiek, który ma wiadomośd, tego iż jego działalnośd zyskuje
pozytywną ocenę, odczuwa również satysfakcję i zadowolenie. We współczesnym świecie
będącym na drodze bardzo dynamicznego rozwoju, zarówno na płaszczyźnie politycznej,
gospodarczej i społecznej, ulegają dezaktualizacji dotychczas funkcjonujące systemy
wartości. Symptomami tego kryzysu są fale agresji i przemocy. W tej sytuacji poszukuje się
idei o uniwersalnych wartościach, która będzie potrafiła funkcjonowad bez barier czasowych,
która zdoła wyznaczyd naczelny nurt kreowania stylu życia.
Należy pamiętad, że zasada fair play najlepiej reguluje sprawy związane
ze współzawodnictwem. Tak naprawdę w sporcie nie chodzi przecież o samo zwycięstwo, ale
o przyjemnośd płynącą ze „zdrowej” rywalizacji i możliwości sprawdzenia się. Fakt że, ktoś
jest lepszy powinien motywowad do jeszcze cięższej pracy nad swoimi umiejętnościami, a nie
do sięgania po nieuczciwe metody walki. Jak już wspomniałem właściwie na każdym kroku
spotykamy się z jakąś formą współzawodnictwa: w szkole, w polityce, w życiu. Dlatego
tak ważna jest zasada fair play, aby wygrana nie przyniosła korzyści jedynie zwycięzcy, ale
wszystkim ludziom.
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