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Trofeum Fair Play
Łukasz Kubot – tenisista

Dyplomy Fair Play PKOl w kategorii
Czyn czystej gry
Marta Bogucka – tenisistka
Jakub Przygoński – sporty motocyklowe
Grzegorz Bielejec, Marek Chmielarski, Mariusz Grudzień – himalaiści

Wyróżnienia indywidualne w kategorii
Całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu
Halina Aszkiełowicz-Wojno – piłka siatkowa
Wiesław Rudkowski – boks
Sobiesław Zasada – sporty samochodowe

Wyróżnienia w kategorii
Promocja wartości fair play
Zbigniew Cendrowski
ks. Mirosław Mikulski
Tadeusz Olszański
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

Trofeum Fair Play
Trofeum honoruje szczególny czyn czystej gry, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz w roku 2014. Czynem tym pomógł
innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku
dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka bądź zespołu.

Łukasz Kubot
tenisista
Mistrz wielkoszlemowego Australian Open 2014, zwycięzca dziewięciu turniejów deblowych ATP World Tour, finalista dwóch singlowych i siedmiu deblowych turniejów
ATP World Tour, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W lipcu 2013 roku za osiągnięcie ćwierćfinału w grze
pojedynczej na trawiastych kortach Wimbledonu odznaczony został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2001 roku reprezentuje
Polskę w prestiżowych rozgrywkach o Puchar Davisa. „Nawet gdy śpi, myśli o tenisie” – powiedział kiedyś o Łukaszu
Radek Stepanek, czeski triumfator dwóch turniejów wielkoszlemowych.
22 stycznia 2014 roku Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt mierzyli się w Melbourne z białorusko-rosyjskim duetem Maks Mirnyj/Michaił Jużny. Mecz rozgrywany
był w ramach ćwierćfinału gry podwójnej Australian Open. Przy stanie 3:1 w decydującym secie i równowadze, piłka odbita przez stojącego blisko siatki Kubota najpierw spadła na stronę rywali, a następnie wróciła na stronę kortu, po której stali Polak
i Szwed. Będący blisko piłki Mirnyj nie zdołał jej dotknąć, więc w myśl przepisów arbiter przyznał punkt parze Kubot/Lindstedt. Nikt nie protestował, na trybunach słychać
było brawa, ale chwilę później Polak pokazał sędziemu dwa palce sugerując, że wykonał podwójne odbicie. Dodał jeszcze, że odbił piłkę nieprzepisowo i poprosił o przyznanie punktu przeciwnikom. Podwójne przełamanie oznacza przewagę trzech lub
czterech gemów w danym secie, co w zawodowym męskim tenisie uznawane jest za
komfortowy wynik. Kubot i Lindstedt przegrali gema, w którym doszło do opisanej
sytuacji, ale wygrali cały mecz 6:4 5:7 6:2. Kilka dni później zwyciężyli w całym turnieju
i po trzydziestu sześciu latach od sukcesu Wojciecha Fibaka mogliśmy znów bić brawo polskiemu mistrzowi turnieju wielkoszlemowego.

Dyplomy Fair Play za „Czyn czystej gry”

Marta Bogucka
tenisistka
Po wygranej pierwszej rundzie turnieju OTK Kadetek w Łodzi Marta Bogucka, zawodniczka Szkoły Tenisa Diłaj, miała
zagrać z rozstawioną z nr 1 Justyną Oczachowską. W związku z ulewą rundę przeniesiono na dzień następny na godz.
9.00. Z powodu nieobecności Julii (najwyżej notowanej zawodniczki w turnieju, aktualnej mistrzyni Polski) Marta została poinformowana przez sędziego, że zgodnie z przepisami przysługuje jej walkower. Bogucka nie wyraziła zgody
na wpisanie kreczu i tym samym na bezpośredni awans do
ćwierćfinału. Poprosiła o sprawdzenie powodu niestawienia
się zawodniczki (Julia była przekonana, że godzinę meczu
wyznaczono na godz. 10.00), a następnie o przesunięcie godziny rozpoczęcia meczu.
Rozpoczął się on z 45-minutowym opóźnieniem i zakończył zwycięstwem Julii Oczachowskiej. Sytuacja powtórzyła się w ćwierćfinale gry deblowej Marty Boguckiej z Aurelią Pietraszkiewicz, ale tym razem wygrana przypadła Marcie.

Jakub Przygoński
sporty motocyklowe
Od kilkunastu lat zawodnik sportu motocyklowego, specjalizuje się obecnie w rajdach długodystansowych typu Cross
Country. Reprezentant Polski w zawodach międzynarodowych. Trzykrotny wicemistrz świata i trzykrotny drugi wicemistrz świata. Najlepszy polski zawodnik w kategorii motocykli w rajdzie Dakar – 6. lokata w 2014.
Podczas tegorocznego rajdu Abu Dabi Desert Challenge,
jednej z rund mistrzostw świata w rajdach Cross Country,
podczas pokonywania odcinka specjalnego nadjechał jako
pierwszy na bardzo groźny wypadek brytyjskiego zawodnika Camerona Wough. Nie bacząc na utratę szansy walki
o wysokie lokaty w rajdzie, przystąpił do akcji ratunkowej, wezwał pomoc medyczną
i pozostał aż do momentu zabrania zawodnika helikopterem do szpitala (Cameron
Wough niestety zmarł).

Grzegorz Bielejec, Marek Chmielarski,
Mariusz Grudzień
himalaiści – uczestnicy akcji ratunkowej członka wyprawy tajwańskiej
Pomimo zmęczenia wcześniejszymi atakami szczytowymi
(Grzegorz Bielejec i Marek Chmielarski) i niedostateczną
aklimatyzacją (Mariusz Grudzień) bez wahania przystąpili
do akcji ratowniczej, wyruszając z obozu III po członka wyprawy tajwańskiej, który umierał w obozie IV na wys. 7500 m
n.p.m. W celu ratowania życia pokonali nocą ok. 400 m
przewyższenia, poświęcając własne ambicje i nie zważając na wzrastające zmęczenie. Na podjęcie akcji ratunkowej zdecydowali się jedynie Polacy, mimo że w obozie było
ok. 20 osób, do których zwrócili się z prośbą o wsparcie. Po
trzech godzinach nocnych poszukiwań Grudzień i Bielejec
odnaleźli Tajwańczyka Shahina w obozie IV pod opieką pary Meksykanów. Podali mu
tlen i niezbędne leki. O świcie przybył po Tajwańczyka jego osobisty tragarz i pomógł
w transporcie poszkodowanego. Po zejściu do obozu III, potem II i podaniu kolejnej
porcji leków przez Grudnia Tajwańczyk został sprowadzony do bazy.

Wyróżnienia w kategorii „Kariera sportowa
i godne życie po jej zakończeniu”
Dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie
i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej (osobistym, zawodowym,
w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp.).

Halina Aszkiełowicz-Wojno
piłka siatkowa
177 spotkań w reprezentacji Polski. Brązowa medalistka IO
w Meksyku (1968), srebrna na mistrzostwach Europy (1967)
i brązowa na mistrzostwach Europy (1971), gdzie ponadto
wybrana została do pierwszej szóstki reprezentacji Europy.
Dwa sezony grała w klubie „Salora” Bergamo, wprowadzając
go do I ligi, skutecznie go w niej utrzymując i pomagając trenerowi w szkoleniu i prowadzeniu zespołu. Aktywne życie
sportowe prowadziła przez 20 lat. Halina Aszkiełowicz-Wojno, jako wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu, sprawująca swą funkcję drugą kadencję, organizuje
liczne imprezy sportowe na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, uczestniczy aktywnie w licznych spotkaniach z młodzieżą, promując ideę
olimpijską. Jest osobą integrującą środowisko sportowe i olimpijskie Dolnego Śląska.

Wiesław Ksawery Rudkowski
boks
Dwukrotny olimpijczyk (Meksyk, Monachium – srebrny
medalista w wadze lekkośredniej). Brązowy medalista mistrzostw Europy – Madryt 1971, srebrny – Belgrad 1973, złoty – Katowice 1975. Dziesięciokrotny mistrz Polski. Mistrz
kontry. W 2005 uhonorowany nagrodą im. Aleksandra Rekszy. W 1999 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Trener boksu Legii Warszawa (1985–89)
i trener kadry seniorów PZB (2000–2004). Od 2004 członek
Zarządu PKOl. Członek Polskiego Klubu FP i Komisji Współpracy z olimpijczykami. Członek (obecnie skarbnik) Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.
Podczas całej kariery sportowej cechował go wysoki poziom sportowy, a także wysokie walory moralne. Osobowość o wysokich walorach etycznych i moralnych. Uczciwy, rzetelny i obiektywny zarówno na ringu, jak i poza nim.

Sobiesław Zasada
sporty samochodowe
Wybitny sportowiec (lekka atletyka – członek kadry narodowej w latach 1949–1951, sport samochodowy od 1952
roku), autor książek dotyczących automobilizmu, biznesmen i działacz sportowy, laureat wielu nagród i odznaczeń,
zawsze postępujący zgodnie z zasadą fair play.
Osiągnięcia sportowe: 3 złote medale mistrza Europy w rajdach 1966, 1967, 1971 (obecne mistrzostwa świata), 3 srebrne medale wicemistrza Europy w rajdach 1968, 1969, 1972,
11-krotny rajdowy mistrz Polski, zwycięzca 148 rajdów samochodowych. Uczestnik największych rajdów świata: Londyn – Sydney, Londyn – Meksyk, Vuelta del America del Sur,
Gran Premio Argentino, Safari, Press on Regardless, Monte Carlo, Puchar Alp, Acropolis
i inne. Kierowca fabryczny: Steyr Puch (3 lata), Porsche (5 lat), BMW (2 lata) i Mercedes-Benz (3 lata).

Wyróżnienia w kategorii „Promocja fair play”
Dla osób, stowarzyszeń lub instytucji promujących ideę fair play oraz szczególnie
aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania.

Zbigniew Cendrowski
Wielce zasłużony działacz w promocji fair play i tworzeniu
warunków dla rozwoju moralnych wartości sportu w środowiskach szkolnych. Przez wiele lat kierował sportem szkolnym w Polsce, stworzył i redagował czasopismo „Lider”,
które przez długie lata określało perspektywy i kierunki rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza młodzieży szkolnej. Nieocenione zasługi położył w promocji zdrowia, przerzucając
pomost pomiędzy środowiskiem lekarskim i nauk o kulturze fizycznej. Wolontariusz widzący sport jako ważny obszar aktywności ruchowej ludzi trzeciego wieku. Wiarygodny i uczciwy, odważny w głoszeniu i obronie uniwersalnych
wartości sportu i olimpizmu.

Ks. Mirosław Mikulski
Od roku 1990 nazywany przez dziennikarzy „kapelanem
polskiego sportu”. Od 23 lat organizuje na warszawskiej
AWF tygodniowe, międzynarodowe halowe turnieje piłkarskie z udziałem ok. 1000 dzieci i młodzieży. Również od
23 lat organizuje międzynarodowe turnieje w tenisie stołowym, w których na 50 stołach grają dzieci w ośmiu kategoriach wiekowych. Bierze w nich udział ok. 500 dzieci z Polski i zagranicy. Od 1963 roku organizuje obozy wakacyjne,
szczególnie dla dzieci mających „smutne dzieciństwo”, z rodzin biedniejszych, z domów dziecka i ośrodków wychowawczych, a od 20 lat również dla dzieci z Białorusi, Ukrainy
i Litwy. Organizuje przedsezonowe msze św. dla piłkarzy i trenerów klubu z Konwiktorskiej. Przychodzi na mecze Polonii, starając się wywierać wpływ na zachowanie
kibiców.
Z Jego inicjatywy powstało w 1992 roku Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP zrzeszające Parafialne Kluby Sportowe z terenu całej Polski.

Tadeusz Olszański
Dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz. Kierownik Działu
Sportowego w „Sztandarze Młodych” (1961–1971), potem
w „Sportowcu” i „Dookoła świata”, w Redakcji Olimpijskiej
„KAW”, współpracownik wielu pism („Perspektywy”, „Boks”,
„Szpilki”), Redakcji Sportowej TVP, korespondent Polskiego
Radia i Telewizji na Węgrzech i w Jugosławii, od wielu lat
w tygodniku „Polityka”. Zdobywca „Złotego Pióra” SDP oraz
licznych nagród dziennikarskich i literackich. Autor kilkunastu książek, m.in.: Za metą i dalej (1970), Magia sportu (1972),
Wyżej nad poprzeczkę (1976), Wszystko za medal (1980), nagrodzona srebrnym „Wawrzynem Olimpijskim” Czysta gra
(z J. Lisem), wyróżniona przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (1987), Została legenda – rzecz o Feliksie Stammie (1989), Wiek igrzysk i Od Aten do Sydney (z J. Lisem
1996, 2000), Osobista historia olimpiad, nagrodzona złotym „Wawrzynem Olimpijskim”
(2000), Rachunek za igrzyska, nagrodzona brązowym „Wawrzynem Olimpijskim” (2012),
a poza tym: Kresy kresów – Stanisławów i Stanisławów jednak żyje. Tłumacz literatury
węgierskiej (ponad 40 przekładów). Inicjator dorocznej nagrody „Dżentelmen Sportu”
(1963), która zapoczątkowała promocję zasad fair play w Polsce. Działacz sportowy
Polskiego Związku Pływackiego i założyciel WOPR. W latach 1974–1981 przewodniczący Klubu Olimpijczyka PKOl, współzałożyciel Polskiej Akademii Olimpijskiej (1984),
Członek Honorowy Klubu Fair Play.

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Oddział terenowy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (1974–2002), od 1 stycznia
2003 – samodzielna placówka systematycznie podejmująca problematykę fair play,
wspierana w tym zakresie przez działający przy niej Karkonoski Klub Olimpijczyka.
Podczas wernisaży i spotkań z olimpijczykami propaguje ideę olimpijską i zasady czystej gry. Czynili to też zaproszeni dziennikarze zajmujący się tematyką sportową. Ideały fair play były, są i stale będą pojęciami występującymi w codziennej działalności
placówki.

Plebiscyty „Sztandaru Młodych”
o tytuł „Dżentelmena Sportu”
i konkursy Fair Play PKOl
1963–2014

Inicjatorem nagród fair play był w roku 1963 red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik redakcji sportowej „Sztandaru Młodych”, oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki
i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji pt. Bij mistrza! „Sztandar Młodych” wspólnie z Klubem
Dziennikarzy Sportowych SDP przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelmena
Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski.
W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która postanowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym
bądź instytucjom za postawę i promocję fair play. W tej sytuacji na sugestię Ryszarda
Łukasiewicza – redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych” połączono siły i zaczęto
organizować wspólne plebiscyty PKOl i „SM”, z czasem przekształcone w Konkursy Fair
Play (współpraca ze „SM” ustała z chwilą rozwiązania „Sztandaru” w 1997 roku). W latach 1998–2006 współorganizatorem i patronem medialnym Konkursu Fair Play PKOl
była „Rzeczpospolita”.
Tytuły „Dżentelmena Sportu” przyznawano do 1978 r., następnie „Dżentelmena” do
1983 r. W 1984 r. tytuły zastąpione zostały Nagrodami Fair Play, w 1993 r. Głównymi
Nagrodami Fair Play, w 2000 r. Głównymi Trofeami Fair Play, a od 2009 r. Trofeami Fair
Play. Od 2001 r. Trofeum Fair Play stanowi statuetka projektu Krystiana Jarnuszkiewicza, wykonana w oparciu o znaczek Klubu Fair Play PKOl, zaprojektowany przez firmę
Publicis FCB Poland. Wręcza się ją również jako Honorowe Trofeum Fair Play PKOl osobom wybitnie zasłużonym dla ruchu olimpijskiego i promocji zasady fair play. Pierwsze Honorowe Trofeum Fair Play PKOl przyznano w 1988 r. Januszowi Piewcewiczowi
– wieloletniemu sekretarzowi Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

