I.

Preambulum

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992.szeptember 24-én elfogadott és 2001. május
16-án módosított Európai Sport Charta és Sport Etikai Kódex alapelvként jelöli meg, hogy a Fair
Play által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei
minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.
A sporttársak, a szülők, az edzők, a nevelők, a tanárok, a versenybírók, a sportszakemberek,
sportvezetők, hivatalnokok, újságírók, orvosok valamint a nézők felelősséggel tartoznak a ma
gyermekeinek, ifjainak a sportpályákon – és azon túl is – magatartásukkal a holnap
sporttársadalmi moráljának kialakításában, ill. az élet más területére vetített össztársadalmi
morál fejlődésében.

A Fair Play

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított
sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legfontosabb tényezője, hiszen maga a sport
hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés jelent igazi
szórakozást. A Fair Play fogalma a következő alapelvekkel fejezhető ki. Ezek épp úgy érvényesek a
játékosokra, mint a mérkőzéssel kapcsolatos bármely személyre.
1.) Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák
szabályzatát.
2.) Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen
résztvevő minden más személlyel (nézőkkel csapatvezetőkkel, a médiák képviselőivel)
szembeni sportszerű magatartás megtartása érdekében.
3.) A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti
magatartást tanúsítsa a mérkőzések előtt, alatt és utána, bármi legyen is a mérkőzés
eredménye és a játékvezető döntése.

1. A szurkolóknak minden esetben törekednie kell az egyesület eredményességének
javítására, érdekeinek érvényesítésére, céljainak elérésére.
2. A szurkolóknak a legjobb tudása szerint kell támogatnia az Egyesület célkitűzéseit,
amelyek minden esetben felülemelkednek az egyéni érdekeken.
3. A szurkolók és az egyesület tagjai kölcsönösen tisztelik egymást és az egyesület
hagyományait, töretlen hittel és segítő szándékkal állnak az Egyesület és annak többi tagja
mellett.
4. A szurkolók nem nyilvánulnak meg gyalázkodóan, ellenségesen vagy ártóan egymással
szemben, magatartásukat mindig az Egyesület érdekeinek figyelembevétele határozza meg.
5. A szurkolók sérelmet vagy hátrányt sem az Egyesületnek sem egymásnak szándékosan
nem okoznak, óvják az Egyesület anyagi és erkölcsi értékeit, ügyelnek egymás testi és lelki
épségére.
6. Az esetlegesen felmerülő belső problémákat az AVUS szellemiségének megfelelő módon, a
nagynyilvánosság kizárása mellett igyekeznek egymással elrendezni.
7. A szurkolók megadják a kölcsönös tiszteletet az ellenfélnek és a sportág résztvevőinek.
Nem alakítanak ki alaptalan ellenségképet. Büszkeséggel viselik a győzelmet és tartással a
vereséget.
8. A szurkolók és az Egyesület tagjai a sportrendezvényeken igyekeznek megteremteni azt a
sportszerű légkört, amely megfelel az AVUS hagyományainak és szellemiségének,
törekednek arra, hogy az Egyesület minél nagyobb létszámú legyen, együttműködnek az
Egyesület pozitív tartalmú népszerűsítésében.
9. Az idősebb korosztály példamutatásával tanítja, neveli a fiatalabb korosztályt és ismerteti
meg az Egyesület hagyományait. A fiatalság viselkedésével és áldozatkészségével vívja ki az
idősebb tagok elismerését, mert az AVUS jövőjének ez a tisztelet és tenni akarás a záloga.
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