
ФЕР ИГРА ВО 
СПОРТОТ



Под поимот фер – игра во 
спортот се подразбира 
чесна и витешка борба



Што значи  фер ?

• Да се придржуваш до договорените правила

• Да се откажеш од неправедно стекнатата предност

• Да се имаат еднакви шанси

• Обзирно да се однесуваш

• Да го почитуваш својот 

противник во играта и да ги 

прифатиш разликите



Фер играта во основа се состои од :

• Почитување на правилата во играта
• Почитување на судијата во играта     и 
• Почитување на противничката екипа

Во играта вистински спортист никогаш не се служи со 
нечесни средства. 

Тој кон противникот се однесува со целосно почитување, 
како на себе рамен. 

Кога победува никогаш не го навредува противникот, а 
кога губи знае да го зачува своето достоинство и на 
противникот да му оддаде признание.



Спортските натпревари се пратени со голема 
емоционалност. Кај такмичарите е отежнато 

објективното расудување, па спортистите 
често се склони да реагираат во  афект. 

Спотристите не  смеат да се поведат и да 
делуваат секогаш така како што од нив бара 

публиката, туку со своите постапки и 
однесување да демонстрираат хумани 

критериуми при вреднувањето на човечките 
постапки.



Вистински спортист секогаш мора да 
внимава во односот кон  својот противник, 

затоа што тој му е неопходен за да со него да ги 
одмери своите сили, но исто така му е потребна 

и публиката  за да ги оцени нивните 
достигнувања. 

Помеѓу спортистите и публиката мора да постои 
вистинско разбирање, затоа што само така 

спортистот може да ги надмине моментите на 
слабост. 



Нема ништо поубаво и почовечно 
кога спортистот за неуспешниот 

обид на теренот ќе добие 
аплауз од гледачите во знак на 

поддршка за понатамошен 
напор. 

Постојат спортисти кои со својот 
став , однесување и залагање 

предизвикуваат восхит кај 
генерации навивачи  и  

остануваат запаметени во 
историјата на спортот како 

спортски џенталмени.



Кај секој спортист е изразена 
желбата да биде подобар од 
другите, да биде најдобар. 

Меѓутоа таа цел често се остварува со 
нечесни средства и непочитување на 

спортските правила. Во денешно 
време  кога високите спортски 

резултати носат и голема 
заработувачка, моралните начела се 

појавуваат како предизвик пред 
спортистите и пред судиите.



Младите во спортистите ги пронаоѓаат своите 
примери и идоли. Тие го  имитираат  нивниот 

стил на игра и нивното однесување. Затоа 
спортистите треба да бидат свесни дека делуваат 

воспитно на нивната млада публика.



Многу значајна улога на спортот е да 
го негува и развива пријателството.

Спортистите на еден тим ја делат и 
радоста и тагата по победата или 

поразот. 

Тие се потпираат еден на друг за 
време на припремите, 

патувањата,турнирите и тн. 

Се запознаваат меѓусебно и се 
дружат, си помагаат еден на друг и 

на тој начин стануваат добри 
пријатели. 



Во релациите меѓу луѓето многу е 
значајно меѓусебното почитување и 
толеранција. Меѓутоа разликите во 

верата, расата, националноста и 
полот биле во многу случаи причина 

за несогласувања, расправање и 
судири. 

Поради тоа младите во спортот мора 
да се учат и воспитуваат   дека  во 

меѓусебните односи и заедничкиот 
живот мора да постои почитување на 

другите луѓе без оглед на нивната 
вера, раса, пол или националност.  



Во средините каде живета луѓе од 
различна етничка и верска припадност, 
ова е многу значајна задача, затоа што 

од меѓусебното почитување и 
толеранцијата зависат и севкупните 

односи помеѓу луѓето кои заедно 
работат, се дружат во училиште, во 

спортот и во други облици на 
заедничкото живеење.

Спортот нуди извонредни можности за 
заедништво. Без оглед на сите разлики, 

спортската екипа е колектив во кој 
исчезнуваат сите разлики и кој во 

суштина има една единствена цел.  



Десет правила за навивачите
1. Не заборавајте дека спортскиот натпревар е и исклучително културен чин.

2. Идеалите од спортските натпревари се од исклучително значење не само 
за спортистите туку и за гледачите.

3. Запомнете дека позитивниот став на гледачите се одразува и на 
спортистите на теренот.

4. Охрабрете ги со воодушевување и искреност  вашите идоли, не 
дозволувајте во вас да надвладее некоректниот однос

5. Бидете објективни во очекување на резултатот и не заборавајте дека и 
спортистите се луѓе.

6. Имајте доверба во чесните намери на судијата и почитувајте ги неговите 
одлуки

7. Славете ја победата но признајте го трудот и залагањето на поразениот

8. Почитувајте различни мислења.

9. Со фер однесувањето на спортсите натпревари го зголемувате нивниот 
успех.

10. Трудете се добро да ги заштитите принципите на ФЕР ИГРАТА




