FAIR PLAY
6 A ŠPORTOVÝ FANÚŠIK (str. 1/2)
„V poslednom období sme čoraz častejšie svedkami xenofóbneho či rasistického
správania tzv. tiež -fanúšikov, pre ktorých športové podujatia môžu byť
príležitosťou k úniku alebo ventilom nahromadenej agresivity, násilia.“
Cieľ: - uvedomiť si, že súper nie je nepriateľ, ale súčasť športového
zápolenia
Kľúčové slová: agresivita, násilie, opatrenia na medzinárodnej
a národnej úrovni, kódex obecenstva, kódex športovca
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV

Úloha 1 – Výklad lektora

Diskusia

Časový rozsah: 10 minút
Literatúra: https://www.olympic.sk/
clanok/k-medzinarodnemu-dnu-tolerancie-16november-ako-slovanu-bratislava-vo-futbalovejeurope

https://www.olympic.
sk/sites/default/
files/2019-05/sov_
maj_0.pdf

https://www.olympic.sk/sites/default/
files/field_media_file/2009-08/
olympijska-vychova-2006-49626_1.
pdf, str. 26-29

Video ukážka: Ján Švehlík, v súčasnosti vedúci futbalového mužstva ŠK Slovan Bratislava a Mitch Apau, hráč
ŠK Slovan Bratislava na tému tolerancie (SVK/ EN)
https://www.youtube.com/
watch?v=AURhnKsCluY&list=PL83PnvswC5nTjpAWrKeLTj2q5Bkj79UCM&index=2&t=164s

Úloha 2 – Červená karta rasizmu

Časový rozsah: 15 – 20 minút (trvanie diskusie, prezentácia záverov
a odporúčaní z diskusie)

Odporúčané pomôcky: papier, písacie potreby
Téma: Podľa dotazníka, ktorý pripravili organizácie Kick it Out a Forza
Football a zapojilo sa doň 27 000 respondentov z 38 krajín, až 54% z nich
bolo svedkom rasistických prejavov počas futbalových zápasov. 75%
respondentov je presvedčených, že FIFA by pri udeľovaní práva usporiadať
významné turnaje mala brať do úvahy aj predchádzajúce výtržnosti
fanúšikov v danej krajine.
Na Slovensku v minulosti vyvolalo veľkú diskusiu vylúčenie hokejového
útočníka HK Nitra Mareka Slováka, ktorý sa v zápase 42. kola hokejovej
Tipsport Ligy na ľade Banskej Bystrice prezentoval vulgárnym gestom
smerom k domácim fanúšikom. Predchádzali tomu rasistické pokriky
z domácich tribún, ktorými priaznivci označili 30-ročného Nitrana za cigána.
Nespratnosť fanúšikov bratislavského Slovana už viackrát donútila
Slovenský futbalový zväz, ale aj Európsku futbalovú úniu (UEFA) uzavrieť
štadión úradujúceho slovenského majstra.
Bývalý tréner talianského futbalového prvoligistu SSC Neapol Carlo
Ancelotti pohrozil, že ak sa rasistické prejavy na zápasoch budú opakovať,
stiahne svoj tím z ihriska. Futbalisti Roveggia z nižšej talianskej súťaže
po tom, čo ich spoluhráča z Toga rasisticky urazil protihráč, nastúpili na ďalší
zápas všetci s tvárami natretými načierno.
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FAIR PLAY
6 A ŠPORTOVÝ FANÚŠIK (str. 2/2)
Otázky do diskusie:
- Čo núti ľudí, aby sa intolarentne správali?
- Ako môžeme čeliť predsudkom a diskriminácii?
- Ako by ste sa zachovali, ak by vás alebo spoluhráča, protihráča
urážali fanúšikovia?
- Je intolerancia len problém športu, alebo aj spoločnosti?
- Aký je to pocit, byť v pozícii toho, kto je vyčleňovaný?

Úloha 3 – Povzbudzujem v duchu fair play

Časový rozsah: 20 minút (príprava, prezentácia a vyhodnotenie
ukážok)
Odporúčané pomôcky: farebné ceruzky, baliaci papier, výkres,
nožnice, mobil, USB kábel, počítač
Téma: Povzbudzovanie. Žiaci, študenti vašej školy fandia
účastníkom EYOF, ktorí prišli z 50 krajín Európy do vášho mesta.
Popis: Vytvorte 5-6 členné skupiny a nacvičte jednoduchú
choreografiu aj s heslami, prípadne plagátmi, transparentmi
na povzbudzovanie mladých športovcov v duchu fair play.
Na vaše nápady môžete využiť aj sociálne médiá. Môžete si vybrať
konkrétnu krajinu (nielen Slovensko), ktorej športovcov budete
povzbudzovať v ich rodnej reči.
Vytvoriť žiacku porotu na hodnotenie.

Úloha 4 – Šport je radosť, neberte nám ilúzie!

Časový rozsah: 25 minút (príprava, prezentácia a vyhodnotenie
návrhov)
Téma: Vaša trieda sa pravidelne zúčastňuje na medziškolských
športových súťažiach. Rivalita medzi školami vyústila do takej miery,
že hráči jednotlivých družstiev sa medzi sebou neustále hádajú.
Do toho sa zapája aj časť obecenstva. Identifikovali ste niekoľko

kľúčových problémov: väčšinou sú to rodičia, rodinní príslušníci
hráčov, ktorí sa správajú agresívne, pri predstavovaní hráčov
pískajú a urážajú súperov, vyzývajú svoje družstvo k väčšej brutalite,
spochybňujú integritu rozhodcov. Váš tím požiadali, aby ste vytvorili
plán a hľadali účinné možnosti ako tieto problémy vyriešiť. Napr.
vypracovanie kódexu správania sa, zorganizovanie workshopov
na výchovu fan klubov a fanúšikov, zavedenie mimoriadnych
pravidiel, kampane proti násiliu na športoviskách, akcie pre
fankluby.
Popis: Rozdeľte sa na 5 –6 členné skupiny a vyberte si jednu
z uvedených oblastí. Navrhnite a vypracujte obsah. Keď skončíte,
každá skupina predstaví svoje riešenia.
 ideo ukážka: Projekt zelená karta
V
https://www.youtube.com/watch?v=gjFYN6y9hnk&list=PL83PnvswC5nTjpAWrKeLTj2q5Bkj79UCM&index=10&t=0s
Klub fair play SOŠV inicioval zavedenie ZELENEJ KARTY
na mládežníckych športových podujatiach. Je to opak červených,
žltých a čiernych kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti
pravidlám.
Kartu fair play môže dostať nielen hráč, ktorý napríklad nefauluje,
neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii
počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič,
pedagóg, ktorý sa správa počas hry, súťažného obdobia v medziach
fair play. Rozhodca môže zelenou kartou hodnotiť aj lavičku oboch
tímov, ako i obecenstvo - napr. za originalitu povzbudzovania tímov
v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, atď.
Zaveďte na školských, medziškolských súťažiach
používanie ZELENÝCH KARIET!
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