Zasady Fair Play – czy ich przestrzegasz?
( do przeczytania i refleksji)
W poniższym opracowaniu chciałbym przedstawić wam i spopularyzować sylwetkę wybitnego
sportowca, tenisisty, absolwenta naszej „Ósemki” Łukasza Kubota. Równocześnie postaram się, w jak
najbardziej przystępny sposób, przybliżyć wam ideę fair play. Wybrałem takie zestawienie, gdyż Łukasz
nie tylko wielkim sportowcem jest, ale także zdobył trofeum za czyn – postawę fair play, podczas meczu
rozgrywanego w ramach ćwierćfinału gry podwójnej Australian Open 22 stycznia 2014 r.
Fair Play to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale
także piękny i szlachetny.
Każdy z was o tym terminie słyszał i gdyby zapytać, czym jest fair play, to właśnie takiej lub
bardzo podobnej udzielicie odpowiedzi. O zasadach fair play napisano tysiące książek i różnego rodzaju
opracowań. Internet jest wręcz przeładowany informacjami. W rzeczywistości jednak wiedza w tym
temacie jest powierzchowna. Nie wystarczy, że coś przeczytamy i czegoś się nauczymy. Niestety
znajomość zasad i reguł nie powoduje, że je respektujemy i się do nich stosujemy.
Zasada fair play jest podstawą etyki sportu, przestrzegać ich powinni zawodnicy, działacze
sportowi, sponsorzy oraz kibice. Jednak coraz częściej dostrzegane jest na całym świecie zjawisko
zanikania tej idei. Szczególnie w niektórych dyscyplinach możemy zaobserwować zjawiska nietolerancji,
przemocy, szowinizmu, nieczystej gry, zażywania środków dopingujących, stosowania korupcji.
Obyczaje te podważają istotę sportu i co najgorsze przenikają do sportu młodzieżowego, a nawet
rekreacji ruchowej.
Sport to nieustanna walka z samym sobą o to, żeby być najlepszym, to wielkie emocje, a te nie
zawsze idą w parze z klarownością reguł rywalizacji. Przekraczanie przepisów to, niestety, niemal
codzienność. Zachowanie fair play powinno dotyczyć zarówno zawodników rangi mistrzowskiej jak i
uczniów szkoły podstawowej. Fair play to uczciwość, poszanowanie przeciwnika, sędziego,
przepisów, a także reguł walki sportowej. To również nienaganne zachowanie podczas zawodów,
widowisk sportowych, zajęć sportowych, także podczas lekcji wychowania fizycznego. Fair play to
także poszanowanie dla samego siebie, które wyraża się przez: lojalność, poczucie sprawiedliwości i
wspaniałomyślności, postawę pełna godności i zdecydowania, skromność, szacunek i uznanie dla
przeciwnika, niezależnie od tego, czy został zwycięzcą, czy pokonanym.
Mistrzyni olimpijska w skoku w dal Elżbieta Duńska-Krzesińska powiedziała: „Zwycięstwo uzyskane w
nierównej walce lub jakimś chytrym sposobem, nie tylko traci swą wartość, ale pozostawia również
niesmak, nie ma najmniejszego sensu!”
Fair play odnosi się nie tylko do ludzi sportu, ale do każdego człowieka i powinno się
stosować je w życiu codziennym, w klasie, w szkole, w relacjach rodzinnych oraz koleżeńskich, w
stosunkach międzyludzkich. Najlepiej gdy wynika z naszych wewnętrznych przekonań a nie z
przymusu. Czy w szkole nie spotkaliśmy się z problemem ściągania, podpowiadania i niemal powszechną
akceptację tych zjawisk? Czy zawsze, oglądając mecz, potrafimy obiektywnie ocenić wydarzenia na
boisku? Czy nie zdarza się nam krytykować słuszne decyzje arbitrów, którzy rzekomo skrzywdzili
naszych ulubieńców? Czy w głębi duszy nie podziwiamy zawodnika, który tak sprytnie sfaulował rywala,
że przyczynił się do uzyskania korzystniejszego dla siebie wyniku?
Warto być uczciwym, szanować innych, nie oszukiwać, przyjmować z pokorą porażki i uczyć się na
błędach. Porażka nie jest czymś złym, a prawdziwą satysfakcję daje uczciwy wynik i rywalizacja. Chodzi
o to, by potrafić cieszyć się grą, żeby mieć szacunek dla rywali, by czerpać przyjemność i radość nie
tylko z wygranej, ale również ze zdrowej rywalizacji. Należy przezwyciężać naturalny odruch dążenia do
zwycięstwa za wszelką cenę. Odruch bardzo często mniej czy bardziej świadomie podsycany przez
otoczenie. Bez uczciwości nie ma zrozumienia, szacunku, współpracy. Nie ma zdrowej rywalizacji.

Polski Komitet Olimpijski od 1964 roku nagradza wybitne osobliwości ze świata sportu za
postawę fair play.
„Trofeum Fair Play to forma docenienia czynu zawodnika lub zawodniczki, drużyny, trenera lub
działacza sportowego, wiążącego się z pomocą innym, poświęceniem nawet szansy na wygraną, daniem
tym samym wyrazu szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz humanistycznej postawy
wobec drugiego człowieka bądź zespołu”.
Na liście laureatów widnieje wiele wspaniałych nazwisk sportowców ze wszystkich dyscyplin
sportowych m. in.: Irena Szewińska, Adam Małysz, Ryszard Szurkowski, Włodzimierz Lubański.
My natomiast możemy być naprawdę dumni, że pośród tak wybitnych nazwisk znalazł się
także, absolwent naszej szkoły, lubinianin Łukasz Kubot, który w 2014 roku został laureatem 48.
Konkursu Fair Play PKOl. Przyznano mu trofeum za szczególny czyn "czystej gry", którego
dokonał w ćwierćfinale debla Australian Open.
Oto jak Łukasz opisuje tamte wydarzenia i opowiada w jednym z wywiadów, czym dla niego jest ta
nagroda :
„To jeden z tych momentów w mojej karierze, gdzie pokazuje się charakter, osobowość. Ta nagroda
będzie na pewno wiśnią na torcie jeżeli chodzi o moją karierę, bo zawsze będzie mi się kojarzyć
z Australią. I będzie blisko tego pucharu z Australian Open. Sytuacja była jednoznaczna. Bardzo ważna
piłka na podwójne przełamanie. Piłkę zagrałem biodrem. Sędzia tego nie zauważył. Przyznałem się do
błędu. Nie da się ukryć, że stawka tego meczu była bardzo duża, bo graliśmy o półfinał Wielkiego Szlema.
W rolę wchodziły bardzo duże pieniądze i prestiż. Mimo tego, że jest walka, agresja w grze - trzeba
zachować się fair. Wychodzimy na kort, walczymy od początku do końca, każdy chce wygrać, każdy ma
swoje indywidualne podejście, ale trzeba też pamiętać o tym, aby grać fair. Gdybym zrobił inaczej, nie
czułbym się dobrze.”
ŁUKASZ KUBOT - tenisista triumfator Australian Open
2014 i Wimbledonu 2017 w grze podwójnej, były lider rankingu ATP
deblistów, zwycięzca dwudziestu czterech turniejów deblowych ATP Tour
oraz finalista dwóch turniejów singlowych ATP Tour i piętnastu turniejów
deblowych ATP Tour. Reprezentant Polski w Pucharze Davisa od 2001.
Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Laureat 48. Konkursu Fair
Play PKOl za rok 2014.

W świecie tenisowym Łukasz znany jest z wyjątkowo profesjonalnego podejścia do swojego zawodu.
Swoim ujmującym zachowaniem nie raz pokazał, że bez względu na okoliczności jest także wspaniałym
i uczciwym człowiekiem. Tak o nim mówi inny wybitny tenisista Wojciech Fibak:
„Łukasz jest nie tylko wielkim tenisistą. Jest też wyjątkowym człowiekiem. Jest wzorem profesjonalizmu
dla innych sportowców, młodych tenisistów. Jest tytanem pracy, człowiekiem niezmiernie
zdyscyplinowanym. Wszystko podporządkował karierze. To nasz wspaniały ambasador, podziwiany
i szanowany przez innych tenisistów. Nawet tych największych grających na co dzień w singla, jak Roger
Federer czy Rafael Nadal. Jest lubiany za skromność, osobowość i charakter”
Zapamiętaj - Pozytywne wzorce sportowych zachowań potrafią świetnie kształtować charakter młodego
człowieka. Mogą pomóc mu być nie tylko lepszym graczem, ale i człowiekiem.
Marek Stolarczyk

