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Šport nehovorí rečou vojny 

 

My účastníci 10. Európskeho kongresu fair play, zastupujúci  národné organizácie fair play, týmto 

vyzývame športovcov, trénerov, funkcionárov, zástupcov masmédií, športové kluby a federácie, 

organizátorov športových podujatí na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni – 

jednoducho všetkých členov športového spoločenstva, ktorí sú presvedčení o pozitívnej úlohe športu v 

našom svete, aby sa k nám pripojili. 

 

My, členovia športovej rodiny, žijúce podľa týchto hodnôt, preto odporúčame, aby: 

 

Tímy,  športovci, tréneri nepoužívali agresívne a nepriateľské slovné výrazy na adresu svojich súperov. 

Musia si uvedomiť, že ako vzor pôsobia na mladú generáciu a spoločnosť ako celok. Aj najdôležitejšia 

športová súťaž musí zostať hrou, pričom súper je účastníkom tejto hry a nie nepriateľom, preto nikto 

nemá používať výrazý spojené s vojnou. Každý sa má snažiť dosiahnuť čestné, tolerantné víťazstvo bez 

použitia slov ako je zabitie, zníčenie súpera.  

 

Šport nie je vojna. 

 

Médiá musia využiť svoj obrovský vplyv na spoločnosť a naznačiť spôsob, ako odstrániť nepriateľské 

slovné výrazy zo športu. Vo vedomí a rešpektovaní nezávislosti a autonómii médií  vyzývame ich 

zástupcov, aby neposkytovali miesto násilným  výrazom, ale zdôrazňovali pozitívne hodnoty akými sú 

čestnosť, tolerancia, rešpektovanie súpera. Ak sa použijú nepriateľské slovné výrazy, tak len za účelom 

ich odsúdenia. Médiá majú vzdelávaciu úlohu, a preto musia hraťdôležitú rolu pri usmerňovaní 

spoločnosti k správnym hodnotám. 

 

Šport nie je vojna. 

 

Fanúšikovia majú byť hrdí na svoje tímy, kluby a preferovaných športovcov, povzbudzovať ich, no bez 

urážania súpera. Musia si uvedomiť, že bez súpera niet zápasu, hry, súťaže. Musia si uvedomiť, že súper 

si zaslúži aspoň toľko úcty a pozornosti ako ich obľúbený športovec alebo tím. Aj ich úlohou je vykázať 

násilie, vojnovú atmosféru a nenávisť zo štadiónov a športovísk. 

 

Šport nie je vojna. 

 

Preto spojme sily a urobme zo športu miesto radosti, zábavy, pochopenia, tolerancie a slušnosti a 

nedovoľme, aby na  štadióny a športoviská prenikli násilie a nenávisť. Nie je to slušné voči športu, a už  

vôbec nie voči obetiam mnohých vojen a konfliktov na celom svete. 

 

Na 10. Európsky kongres fair play predložil KFP SOV  


