
FAIR PLAY 

Para este final de semana achei pertinente este artigo. 

Em meio de jogos onde se decidiriam posições para classificação nos grupos, fatos 

interessantes aconteceram, um campeonato que tem pontos disciplinares como fator 

principal de desempate entre as equipes, mas que na reta final este criterio seja 

utilizado para definir posições!!!! Parece haver um confilto  entre o regulamento e o 

fair play.Mas um fato me chamou a atenção, mais especificamente de um jogador, o 

fato ocorreu na rodada do dia 19/10, entre Westlham x Liverpool. 

Este jogador foi o goleador desta ultima rodada ( fez 5 ), sim falo de ROMARINHO. 

Para os não presentes e para os que não se lembram, nesta partida em um ataque do 

Romarinho, o mesmo acabou batendo o joelho no rosto do goleiro adversario 

(CESAR), imprudencia do Cesar, o arbitro nada apitou e não foi falta (reconhecida 

pelo proprio goleiro, Cesar). Mesmo com chance clara de gol, este (Romarinho) parou 

o lance e pediu atendimento ao amigo que no chão estava. 

Este é o verdadeiro FAIR PLAY, PARABÉNS ROMARINHO PELA ATITUDE 

LOUVAVÉL.  

 



O fair play é um elemento essencial do futebol. Ele representa os benefícios de cumprir as 

regras, ter bom senso e respeitar jogadores, árbitros, adversários e torcedores. 

Para dar maior visibilidade ao jogo limpo, a FIFA criou um programa que transformou a 

noção genérica em um código de conduta simples e fácil de entender e que deve 

obrigatoriamente ser conhecido e respeitado por jogadores e torcedores. 

O fair play deve fazer parte do futebol o ano todo. Mesmo assim, desde 1997 a FIFA dedica 

uma semana do seu calendário internacional a celebrá-lo e promovê-lo. Nesses dias de 

homenagem ao fair play, a FIFA solicita que as federações nacionais organizem atividades 

para realçar a importância da desportividade dentro e fora de campo. 

O jogo limpo também é reconhecido e recompensado em todos os torneios da FIFA. O 

Grupo de Estudos Técnicos avalia o comportamento dentro e fora de campo de todos os 

participantes das competições da entidade, e um troféu é concedido à equipe com o melhor 

escore de desportividade. 

O Prêmio FIFA Fair Play, entregue na cerimônia da Bola de Ouro FIFA, homenageia 

exemplos de jogo limpo e muito frequentemente vai para indivíduos ou grupos que não 

costumam aparecer nas manchetes. 

O que é Fair Play: 

Fair Play significa jogo justo, em português, e significa jogar limpo, ter espírito esportivo. 

O conceito de fair play está vinculado à ética no meio esportivo, onde os praticantes devem 

procurar jogar de maneira que não prejudiquem o adversário de forma proposital. 

Os praticantes de todas as modalidades esportivas devem procurar se empenhar e disputar 

os jogos cumprindo as regras, sob pena de serem desclassificados, porém atualmente o 

emprego dessa expressão é empregada em praticamente todos os segmentos da sociedade 

moderna, e toma o significado de trabalhar ou apresentar conduta de acordo com padrões 

éticos, sociais e morais. 

Fair play tem uma correlação com espírito esportivo, muito pela influência do marketing e 

da mídia pressionando os atletas por melhores resultados, fazendo com que eles pensem na 

vitória a qualquer preço, muitas vezes utilizando meios ilícitos, como o doping, a 

manipulação genética, processos de naturalização, entre outros, quebrando assim, os 

princípios do jogo limpo 

 


