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A Fair Play Roadshow egy társadalomérzékenyítő sportesemény sorozat, és az egyik leginnovatívabb társadalomformáló módszer, amelynek fő célja, hogy hidat
építsen más és más társadalmi csoportok között. Az országhatárokon átnyúló rendezvénysorozat mérkőzésein a helyi élet fontos szereplői, önkormányzatok,
rendőrök, helyi klubok, hátrányos helyzetű közösségek csapatai alakítják demokratikus párbeszéddel játékuk szabályait, hogy a pályáról kilépve, mindennapjaikba
is magukkal vigyék az együttműködésre törekvő közösség szellemiségét.A módszerüket nemzetközi szervezetek tagjaként fejleszti az Oltalom Sportegyesület
szakmai gárdája, tevékenységüket a FIFA, az MLSZ és az Európai Unió is támogatja. A Fair Play Football Roadshow az egyetlen olyan sportesemény sorozat
Magyarországon, amely nemcsak a nevében fair play. A saját szervezésű bajnokság sorozaton – a speciális szabályrendszernek köszönhetően – különböző
társadalmi rétegekből érkező, sokszor egymással vélt, vagy valós konfliktusban álló csoportok képesek együttműködni, akik aztán a pályáról kilépve,
mindennapjaikba is magukkal viszik az előítéletektől mentes, kooperációra törekvő együttélés szellemét.
Fair Play Football Roadshow bajnokság meccsein különleges, úgynevezett football3 szabályrendszert alkalmaznak, amit nemzetközi partnerük, a
streetfootballworld és a streetfootballworld hálózatában résztvevő, hasonló szervezetek közösen dolgoztak ki.A football3 alapját olyan értékek képezik, mint a
fair play, az egyenlőség, a csapatmunka és a tisztelet, amelyek ugyanannyira fontosak a játékban, mint maga a futballtudás. A módszert a délszláv háború idején
is alkalmazták egymással konfliktusban álló közösségek közötti béke megteremtése céljából.A football3 arról kapta nevét, hogy a mérkőzés 3 félidőből áll: az első
félidőben a két csapat megegyezik a szabályokról, a második félidőben zajlik maga a meccs, a harmadik félidőben pedig közösen elemzik ki a játékot és döntenek
arról, hogy melyik csapatnak hány fair play pont jár.Az igazi fair play bajnokság egyik legfontosabb eleme, hogy hasonlóan a grund focihoz,

a pályán nincsenek bírók. Őket a football3 szabályokat jól ismerő és a Fair Play futballnak elhivatott mediátorok helyettesítik, akik a mérkőzés alatt jó esetben
nem szólnak bele a játék menetébe. Az előforduló szabálytalanságokat a játékosok kézfelemeléssel jelzik, és egymás között tisztázzák, az esetleges szankciókban
közösen állapodnak meg.Egy-egy bajnokság megkezdése előtt a fair play mediátorok tréninget tartanak a csapatokból delegált 2-2 főnek, amely során tisztázzák
a szabályokat, illetve a bajnokság menetét. Az itt résztvevő csapattagok feladata, hogy a fair play szellemet és hozzáállást átadják társaiknak. A mérkőzés
megkezdése előtt közvetlenül a mediátorok megbeszélést tartanak a csapatok összes játékosával, amely során néhány szóban ismét megerősítik a fix szabályokat
és közös megegyezéssel jelölik ki a választható szabályokat. (Mind a fix, mind pedig a választható szabályok az aktuális viszonyoknak, illetve a szervezők és
részvevők igényeinek, fantáziájának megfelelően bővülhetnek, illetve szűkülhetnek.) A mérkőzések befejeztével ismét egy rövid, értékelő beszélgetést tartunk: a
fair play mediátorok az élményeikről kérdezik a játékosokat, illetve azt is megvizsgálják, sikerült-e betartani a szabályokat. A szabálytalanságokat minden esetben
fontos említeni, nehogy annak látszata alakuljon ki a résztvevőkben, hogy a fair play ellenére a közösen kialakított keretek szabadon áthághatók.

Idén márciusban ismét a fóti Gyermekközpontba látogatott az Oltalom Sportegyesület, ahol ismét megrendezték a Károlyi István Gyermekközpont
Gyermekönkormányzatával közösen a Fair Play Roadshow futballtornát.
A fóti állomás már nem először került be a FAIR PLAY KUPA sorozatba, a már hagyományosnak számító rendezvény idén harmadszorra adott otthont a játéknak
és a szabad levegőn hasznosan eltöltött időnek.
Öt csapat mérte össze a fair play tudását ezen a gyönyörű kora nyarat idéző tavaszi délelőttön. A rendezvény fóti eseménye sikerét garantálták a gondozottak,
akik nagyon hálásak minden lehetőségért, ahol jól érezhetik magukat.
A Speciális Gyermekotthon, a KNK utógondozottak, a Különleges Otthon játékosai, a rákospalotai Lánynevelő csapata és a társszervező Oltalom Sportegyesület
játékosgárdája nevezett egy-egy 5+1 fős csapattal. Bár a körmérkőzéseken nem a győzelem volt a cél, azért az első három helyezettet kupákkal és édességgel
ajándékoztuk meg.
Harmadik lett a rákospalotai lányok csapata, a képzeletbeli dobogó második fokára az Oltalom csapata állhatott fel, az első helyet és a kupát a KNK utógondozottai
vehették át. A kiemelt díjat, a FAIR PLAY kupát pedig nem más, mint a Különleges Otthon bajnokai emelték a magasba.
Gratulálunk minden részvevőnek! A rendezvényről mindenki nyertesként távozott, új barátságok köttettek, széles mosoly és a jó hangulat jellemezte leginkább
ezt a napot.
Az eredményhirdetést követően mindenkit megajándékozott az Oltalom Sportegyesület egy Gyros tállal, így teli hassal búcsúzhattunk el egymástól.

Nagy segítséget nyújtott a Károlyi István Gyermekközpont is, hogy teret biztosított a rendezvény számára, illetve egy kis hamuba sült pogácsával, almával,
csokival, popcornnal és ásványvízzel látta el a résztvevőket. Ezúton is köszönjük!

Remélem, jövőre ismét találkozunk.

Köszönjük a részvételt!

Fót, 2019. 04. 03.

Albert Attila
patronáló tanár
.

