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FAIR PLAY CSELEKEDET 

Diploma 

SIPOS ÁRPÁD TEQBALL  

A franciaországi Reimsben rendezett II. Teqball Világbajnokság alkalmával az egyéni 

döntőben a magyar színekben versenyző Sipos Árpád, illetve a román színekben játszó, de 

székely, Szécsi Barnával csapott össze. 

A második szettben 15-13-ra vezetett Szécsi Barna, amikor következő pontnál a labda elérte az 

asztal szélét, majd (a játékvezető ítélete szerint) a földre pattant.  

A labdamenetet követően Sipos Árpád jelezte, hogy mielőtt a földre pattant volna a labda, ő 

még hozzáért a lábával, így az ellenfélé a pont. Sportszerűségéről és remek emberi értékeiről 

korábban is több ízben tett tanúbizonyságot. 

 

 

RADE MIJATOVIC KÉZILABDÁZÓ (FTC) 

Egy hétvégi, férfi kézilabda NB I-es rangadón történt a következő tanítandó eset, ahol a Csurgó 

és a Ferencváros találkozott, melyet a hazai pályán játszó somogyiak nyertek 28-25-re. A meccs 

legemlékezetesebb megmozdulása viszont egy ferencvárosi játékosé, Rade Mijatovicé volt. A 

17. percben járt a mérkőzés, 7-6-ra vezetett a Ferencváros, amikor a montenegrói kapus 

belekapott egy csurgói indításba, így óvva meg csapatát a góltól. Ezt a játékvezetők nem vették 

észre, így azt jelezték, a Fradi hozhatja játékba a labdát, de Mijatovic szólt, hogy hozzáért, a 

Csurgó jöhet. A korábban a Csurgóban is játszó kapust a közönség is éltette a sportszerűségéért, 

és az egyik játékvezető is lepacsizott vele. 

. 

 

FAIR PLAY CSELEKEDET 

Trófea 

SZÁNTÓI SZABÓ TAMÁS KAJAK-KENU 

Szántói Szabó Tamást, a Vasas SC ifjúsági korú kajakos versenyzője a 2018. május 26-27-én, 

Győrben megrendezett Kajak-Kenu Maraton Magyar Bajnokság K-2 Férfi Ifjúsági 22 km-es 

versenyszámában állt rajthoz párjával, Szabó Dominikkel. A maraton szakág jellegzetessége, 
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hogy a versenytáv egy-egy szakaszát, koronként egy-egy alkalommal a versenyzőknek 

hajójukat kézben fogva, futva kell megtenniük. Párosunk a verseny nagy részében az élbolyban 

haladt, amikor az egyik futószakasznál, a hajóból kiszállni készülő Szabó Dominik összeesett, 

mert az azt megelőző ülés egy ideget elnyomott a lábában. A versenyző csak nehezen, egy lábon 

tudott felállni, sántikálni. Társa ekkor — legtöbben ilyen esetben feladjak a versenyt — 

felemelte a páros kajakot, elfutott vele a futószakasz végére, ahol letette a partra, majd 

visszafutott párjához, akit részben ölben, részben vállán támogatva elsegített a hajóhoz és 

segítette a beszállásban. Ezt követően folytattak a versenyt és végül a 7. helyen érkeztek a célba. 

 

A SPORT SZOLGÁLATÁBAN 

Trófea 

KARGER KOCSIS LÁSZLÓ SPORTDIPLOMÁCIAI FŐTANÁCSADÓ  

2016-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságán, illetve a 

minisztérium elődszervezeteinél professzionális szinten látta el protokollfőnökként és 

sportdiplomáciai főtanácsadóként a hazai és nemzetközi sportrendezvények, sportdiplomáciai 

események szervezési, lebonyolítási feladatait. 1971-ben az V. kerületi Vendéglátóipari 

Vállalatnál kezdte pályafutását, majd 1977-1999 között az Országos Testnevelési és 

Sporthivatal kötelékében dolgozott protokollfőnökként, osztályvezető, főosztályvezető-

helyettes beosztásokban. 1999 és 2002 között az Ifjúsági és Sportminisztérium Nemzetközi 

Kapcsolatok Főosztályát vezette. A hazai sportért, a sportprotokoll, sportdiplomácia területén 

végzett kimagasló szakmai tevékenységéért több alkalommal is részesült sportszakmai és 

állami kitüntetésben. 

 

KÖPF KÁROLY SPORTVEZETŐ  

Köpf Károly 1966 óta áll a hazai sportélet szolgálatában. Testnevelő tanárként kezdte, majd 

labdarúgó edzőként folytatta, amikor 1979-ben a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára lett, mint 

az első megbízása egy honi szövetségnél. Az elmúlt 31 évben munkájával segítette a Magyar 

Olimpiai Bizottságot, a Magyar Vízilabda Szövetséget, Gyermek,- Ifjúsági és 

Sportminisztériumot. 2010 óta a Magyar Edzők Társaságának főtitkára. 

Öt nyári és két téli olimpián vett részt sportági vezetőként, illetve a csapatvezetés tagjaként. 
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Főtitkári működése alatt birkózásban négy-, vízilabdában egy olimpiai aranyérmet nyert a 

sportág. Labdarúgás, kézilabda, atlétika, háromtusa és úszás sportágakban versenyszerű 

sporttevékenységet folytatott. 

 

A SPORT SZOLGÁLATÁBAN 

Diploma 

 

GYŐR BÉLA SPORT HAGYOMÁNYŐRZŐ  

A másfél évtizedes múltra visszatekintő gyűjtőtalálkozót a Magyar Olimpiai Bizottság Emlék- 

és Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) közösen rendezi. Az 

esemény egyik ötletgazdája a MOB-díjas Győr Béla, a bizottság hagyományőrző 

munkacsoportjának vezetője, a MOA Tanácsának tagja, aki több mint két évtizede már az első 

eseményen is részt vett. A kiállítás első éveiben csak magyarok jelentek meg, de kemény 

szervező munkának és az esemény hírének köszönhetően mára már rendszeresen jönnek 

szlovákok, erdélyiek, ukránok, oroszok, szerbek, horvátok, osztrákok, lengyelek, de akár 

Németországból, Izraelből, Svájcból és az Egyesült Államokból sem ritka egy-egy résztvevő 

megjelenése. 

A gyűjtő olyan különlegességekkel rendelkezik, mint a tizenkettes olimpián megjelent 

brosúrák, az 1920-as, antwerpeni játékok hivatalos kiadványa, illetve az 1956-os melbourne-i 

játékokon bajnoki címet nyert indiai csapat által aláírt gyeplabdaütő is. De a körülbelül 9000 

darabból álló olimpiai és labdajátékokkal kapcsolatos zászlók, illetve a közel ötezer ötkarikás 

jelvény is kuriózum. 

 

FAIR PLAY ESZMÉJÉNEK NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Trófea 

FÜREDI MARIANNE ÚJSÁGÍRÓ  

Az MTI, a Népsport, később a Nemzeti Sport szakírója volt. Az öttusa és a vívás volt a két 

kiemelkedő sportága a szerkesztőségben. Több sportági szakkönyvben társszerzőként is 

közreműködött. Jelenleg a Magyar Edző című szaklap állandó munkatársa, szerzője. Mindig 

lehetett rá számítani. tevékenységét a korrektség és a szakmaiság jellemezte. 
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SZALAY PÉTER SPORTÚJSÁGÍRÓ  

A sportújságíró szakma nagy öregje. Itthon 15 világversenynek (Eb és vb) volt a sajtófőnöke. 

1987-94 között a Budapesten rendezett Atlétikai Grand Prix-ek sajtófőnöke. A WESTEL 

kommunikációs vezetője. A cég abban az időben a magyar sport legnagyobb mecénása volt. 

Számos sportkönyv szerzője. Sokat tett a magyar sport asztalára és mindig népszerűsítette a 

Fair Play-t.   

 

FAIR PLAY ESZMÉJÉNEK NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Diploma 

FTC JÉGKORONG SZAKOSZTÁLY U8-U10 KORCSOPORT  

2016 óta a Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának szakmai felügyelete alatt 

működik Magyarország egyetlen sikethoki csapata, mely nemzetközi tornákon is részt vesz.  

Ezen csapat nyílt napján vett részt egy siket kisfiú, Tapolczai Botond. Botondnak megtetszett a 

sportág, ezért edzés lehetőséget kért és kapott a szupermini és mini (U8 és U10) korosztályos 

csoportok vezetőjétől, Kercsóné Gál Gabriellától (Kercsó Árpád jégkorong mesteredző 

feleségétől). Botond közösségbe való beilleszkedését megkönnyítendő, a csapat Martonffy Máté, a 

sikerhoki csapat vezetőjének segítségével elsajátította a jelnyelvet a 2018. augusztusi edzőtábor 

alatt. A gesztus példaértékű, ám a kommunikáció továbbra is nehézkes maradt. Botond kis híján 

abbahagyta a jégkorongozást, ám Kercsóné rábeszélte a folytatásra. Tette mindezt úgy, hogy 

további siket gyermekeket toboroztak, akik jelenleg heti 2 alkalommal együtt edzenek a Lobogó 

utcai jégpályán. A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának célja, hogy sportági 

felzárkózásukat követően Botondot és néhány tehetséges siket fiatalt befogadjanak a 

korosztályos csapatba, ép társai közé. A klub és a szakosztály korosztályos vezetésének egyik 

legfontosabb törekvése, hogy a testi fogyatékkal élő fiatalokat integrálják, és együtt 

sportolhassanak ép társaikkal. 
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FAIR PLAY SZABADIDŐSPORT 

Trófea 

MAGYAR REPÜLŐ KORONG ORSZÁGOS SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG 

Az Ultimate frizbi sportág egyik kiemelt eleme, és egyben legfontosabb szabálya a Spirit of 

The Game (SOTG) szabály. Ennek lényege, hogy a mérkőzéseken soha nem alkalmaznak 

játékvezetőt, bírót. A játékosok felelőssége a szabályok betartása és betartatása. A SOTG 

szabály azon szellemiséget generálja sportágunkban, mely garanciát jelent a mindenkori 

ellenfelek kölcsönös tiszteletére, és a tisztességes eszközökkel való győzelemre. Ennek a 

szellemiségnek köszönhetően működik a Spirit-kör és a Spirit-szavazás intézménye is. A Spirit-

körben, a mérkőzéseket követően a két ellenfél minden játékosa megbeszéli, illetve a két 

csapatkapitány elemzi a lejátszott mérkőzést, és az ellenfél attitűdjét. A Spirit-szavazásnál 

pedig minden mérkőzést követően a csapatok egy 0-20 pontos szavazólapon értékelik az 

ellenfél szabályismeretet, önkontrollját, habitusát, kommunikációját és fair-play felfogását. A 

versenyek végén a leadott szavazólapok alapján a versenyen legmagasabb Spirit-pontszámot 

elérő csapatot külön díjazzuk.  

A SOTG rendszer immár harmadik éve nagyszerűen működik a hazai szövetség 

versenyrendszerében és a sportági Diákolimpián, s a magyar (válogatott- és klub-) csapatok 

egyre jobb eredményeket érnek el nemzetközi versenyeken is. Ez is szempont volt az európai 

sportági szövetség (European Ultimate Federation) 2018 márciusi döntésében, melynek 

értelmében a honi szövetség rendezhette meg 2019. június 29. és július 6. között a felnőtt 

Európa-bajnokságot. 

 

FAIR PLAY ÉLETMŰ 

Trófea 

SZIKLENKA LÁSZLÓ KENU MESTEREDZŐ  

Sziklenka László 1950-ben kezdett kenuzni a VTSK-ban, versenyzőként nem ért el kimagasló 

eredményeket, de edzőként annál többet. Összesen 60 éven keresztül nevelte a kenus 

utánpótlást és egészen 82 éves koráig aktív edző volt. Pályafutása során több egyesületben is 

dolgozott. Tanítványai közül kétszer is a dobogó harmadik fokára állhatott Frey Oszkár 

Montreálban, olimpiai bajnok lett Foltán László 1980-ban, valamint kétszer is Kozmann 
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György tiszteletére játszották le a magyar himnuszt. Először 2004-ben, Athénban, majd 

Pekingben, 2008-ban. .  

„Laci bácsi” nem csak az olimpikonok nevelésében jeleskedett, hanem több száz fiatalt készített 

fel az életre. Szerénysége, sportszerűsége, becsületessége példaként szolgált tanítványainak.  

Meghatározó szerepe volt, hogy Győrben és Pakson kibontakozott a kenu sport és a mai napig 

is a legerősebb bázisai a sportágnak.  

 

BÉRCES EDIT ULTRAFUTÓ  

Bérces Edit tiszteletére hét világversenyen csendült fel a Himnusz. Minden idők 

legeredményesebb magyar ultrafutója, a 100km-es és a 24 órás futás világ-és Európa – 

bajnoka. Háromszor javította meg az ultramaraton világcsúcsát. A sportágban elért 

eredményeinek felsorolására ez a füzet sem lenne elég.  

A nemzetek, kultúrák és nyelvek közötti egyenlőség jegyében 14 nyelvű ultrafutó társalgási 

gyűjteményt szerkesztett. A 2004-es tajvani 100km-es és a 2005-ben Wörschachban rendezett 

24 órás világbajnokság kézikönyvében tizennégy nyelvű ultrafutó társalgási gyűjteménye, 

valamint az online megjelent és folyamatosan frissített nyelvi segédanyaga különösen a 

sportolók közötti nyelvi korlátok leküzdését és a kultúrák közötti barátságot szolgálják. 

Folyamatosan részt vesz jótékonysági futásokon és állandó véradó. 

 

 

CSÁNYI RAJMUND TORNÁSZ, EDZŐ  

Csányi Rajmund magyar tornász, olimpikon, mesteredző, a Magyar Tornasport Halhatatlanok 

Klubjának tagja.  

Bukarestben született, iskoláit már Budapesten végezte. Mesterének és szakmai példaképének 

Dr. Sántha Lajost tartja, akinek a TF-en és a Honvédban volt tanítványa. 1963-tól tizennyolc 

éven át a Központi Sportiskola Torna Szakosztályának vezetőedzője, majd a Budapesti Honvéd 

Torna Szakosztályának edzője volt. 1991-ben ezredesként vonult nyugállományba, de nyugdíj 

mellett évekig még tovább dolgozott. 

Tornászként több fővárosi és vidéki egyesületben sportolt. Az ötvenes és a hatvanas években 

sokszoros magyar és mesterfokú bajnok, valamint érmes volt. Versenyzői pályafutása alatt két 

olimpián vett részt, a Rómában (1960) és Tokióban (1964). A tokiói olimpián 7. helyezést ért 

el a nyújtón. Legjobb eredményeit az Európa-bajnokságokon érte el. 1957-ben Párizsban, 

ugrásban ezüstérmet nyert, majd 1961-ben Luxemburgban szintén ezüstérmes lett, de ezúttal 

nyújtón. 1963-ban Belgrádban hatodik volt gyűrűn. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ntha_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
https://hu.wikipedia.org/wiki/1964._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
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Edzőként számos tanítványából lett válogatott, országos bajnok, olimpikon, olimpiai és Eb- 

helyezett tornász. 

 

GÖRÖCS JÁNOS VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ, EDZŐ  

18 évesen debütált az Újpesti Dózsában, amelyhez 15 évig hű maradt. Az Újpesttel ötszörös 

magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes. 1961/62-es KEK kiírásban a sorozat gólkirálya lett, a 

csapat az elődöntőig jutott. 1968/69-es VVK szezonban, a döntőben a Newcastle United-del 

szemben maradtak alul. 1972 és 1974 között Tatabányán játszott és két Közép-európai kupa-

győzelem volt a legnagyobb eredménye. 

1957-ben tagja volt a spanyolországi UEFA-tornán szereplő ifjúsági válogatottnak. A magyar 

válogatottban 1958 és 1970 között 62 alkalommal szerepelt és 19 gólt szerzett. 1960-ban a 

római olimpián a bronzérmes csapat tagja (9-szeres olimpiai válogatott). 1962-ben a chilei 

világbajnokságon ötödik helyezést ért el a válogatottal. 1964-ben a spanyolországi Európa-

bajnokságon egy bajnoki mérkőzésen szerzett sérülés miatt nem tudott részt venni. 

1974-ben kezdte edzői pályafutását. Először Újpesten volt az ifjúsági csapat edzője majd kisebb 

kitérő után 1985 és 1988 között az Újpesti Dózsa vezetőedzője volt. Összesen 93 mérkőzésen 

irányította a lila-fehéreket.  

 

 

FAIR PLAY ÉLETMŰ 

Diploma 

PAJOR ISTVÁN SÍSZAKEDZŐ  

Ötszörös magyar bajnok sportolóként, majd több hazai illetve nemzetközi versenyen értek el 

kiemelkedő eredményeket tanítványai. Síoktatóként 40 síszezonon át, 9 országban, több, mint 

7500 embert oktatott. Hegymászóként egy 8000-es, egy 7000-es, négy 6000-es és nyolc 5000-

es csúcsra sikerült feljutnia. 2006 óta aktív tagja a hazai sportújságírásnak és szeniorként még 

mindig indul futóversenyeken. A Testnevelési Főiskolán és más iskolákban szerzett 

ismereteinek, tapasztalatainak segítségével előadásokat tart általános és középiskolai 

tanulóknak az életmódvezetés, illetve az életmódváltás fontosságáról.  
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MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 

Trófea 

DR. JUHÁSZ ÁRPÁD MŰSORVEZETŐ, UTAZÓ  

Szerényebb sporteredmények mellett, már a ’70-es évek végével kezdődően természetjárással, 

barlangkutatással, hegymászással, természetvédelemmel kapcsolatos filmeket, könyveket, 

rádiós műsorokat készített. Azóta több korosztálynak hozta meg a kedvet a szabad levegő 

élvezetéhez, természetei értékeink megismeréséhez, értékeléséhez. Mai napig aktívan részt 

vesz több újság szerkesztésében, továbbá nemzetközi projektekben.  

 


