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Kampaň Fair-Play ČVS 
 
V rámci kampaně fair-play chce Český volejbalový svaz napomáhat šíření myšlenek 
fair-play ve volejbale, zejména v následujících oblastech: 
a) Spolupůsobit při výchově mládeže v duchu fair-play, zejména vštěpováním 

čestného sportovního soutěžení, úcty k soupeři, trenérům a rozhodčím a čestného 
vystupování ve sportu a v životě. 

b) Přispívat k rozvoji myšlenek fair-play, podporovat a propagovat tyto myšlenky na 
všech úrovních Českého volejbalového svazu. 

c) Sledovat a vyhledávat činy odpovídající duchu fair-play. 
d) Oceňovat sportovce, funkcionáře, trenéry a rozhodčí, kteří ve svém životě vždy 

prosazovali myšlenky fair-play a ty, kteří příkladným činem při sportovním zápolení 
obětovali, nebo snížili svou šanci na výhru podle hesla „vítězit, ale ne za každou 
cenu“. Dále ocenit toho, kdo soustavně a dlouhodobě propaguje čestný boj a 
rytířskost ve volejbalu 

e) Podporovat vznik všech iniciativ v klubech, oddílech a na všech úrovních ČVS, 
které usilují o prosazení zásad čestného jednání v duchu fair-play ve volejbalu i ve 
společenském životě, zvláště pak těch, které jsou zaměřeny na výchovu mládeže. 

 
Ve své činnosti spolupracuje ČVS se všemi orgány ČVS, se sdělovacími prostředky 
v rámci mezinárodních akcí s CEV a FIVB eventuálně MOV i dalšími organizacemi 
obdobného zaměření (např. Klub sportovních novinářů, …). 
 
Český volejbalový svaz udělí: 
a) Cenu fair-play ČVS za významnou a dlouholetou propagaci myšlenek fair-play, za 

mimořádný čin, nebo za dlouholetou příkladnou výchovnou práci s mládeží, či 
úspěšnou státní reprezentaci spojenou s čestným jednáním a chováním v průběhu 
celé aktivní kariéry. 

b) Diplom fair-play ČVS za takovou činnost, která významně napomohla rozvoji, 
prezentaci a propagaci myšlenek čestného boje, nebo za významný čin v duchu 
fair-play. 

c) Děkovný dopis za obdobné méně výrazné činy. 
 
Návrhy na ocenění může posílat každý klub, oddíl, nebo člen ČVS k rukám 
generálního sekretáře ČVS od 01.07. kalendářního roku do 31.03. roku následujícího. 
O ocenění rozhodne správní rada ČVS na základě doporučení Komise společenského 
významu ČVS. Vyhlášení oceněných proběhne u příležitosti vyhlášení výsledků ankety 
„O nejlepšího volejbalistu …“. 


