17. EUROPSKI FAIR PLAY KONGRES
„Je li šport dio kulture: fair play kao dio športske kulture“
I
17. GENERALNA SKUPŠTINA EFPM
POREČ, Istarska sabornica, Villa Polesini, Valamar Riviera Hotel
od 28.09. do 1.10.2011.

POKROVITELJI:

17. EUROPSKI FAIR PLAY KONGRES

Organizatori:

Europski fair play pokret (EFPM) i
Hrvatski olimpijski odbor (HOO)

Suorganizator:

Grad Poreč, partner Hrvatskog olimpijskog odbora

Vrijeme održavanja
17. EFP Kongresa: 29. i 30. rujan 2011.
Pokrovitelji:

Predsjednik RH, prof.dr.sc. Ivo Josipović
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
European Olympic Committees (EOC)
International Council of Sport Science and Physical Education
(ICSSPE)

Tema kongresa:

Je li šport dio kulture: fair play kao dio športske kulture

Prijedlog podtema: Utjecaj športa na moralne promjene u društvu
Etičko ponašanje trenera
Mediji i nasilje u športu
Fair play i ponašanje navijača
Partneri HOO-a u organizaciji Projekta Europskog Fair play Kongresa:
Slovenski olimpijski odbor
Makedonski olimpijski odbor
Hrvatski zbor sportskih novinara
Hrvatski paraolimpijski odbor
Hrvatski športski savez gluhih
Specijalna olimpijada Hrvatske
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska olimpijska akademija
Sportska zajednica Grada Poreča
Savez športova Istarske županije
Zajednica športova Primorsko goranske županije
Hrvatski školski športski savez
Hrvatski sveučilišni športski savez
Suradnici:
Agencija za odgoj i obrazovanje
Ured za udruge Vlade RH
Hrvatska turistička zajednica
Turistička zajednica Grada Poreča
Turistička zajednica Istarske županije
Navijačke udruge (hokej na ledu)
Zainteresirani nacionalni športski savezi i športske udruge
Donatori i sponzori
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Mjesto održavanja Kongresa: Istarska sabornica i Villa Polesini u Poreču

Cilj Kongresa je promovirati načela fair playa, tolerancije i drugih vrijednosti športa, izmjenom
pozitivne prakse potaknuti djelovanje, a znanstvenim pristupom temi otvoriti mogućnost za
predstavljanje znanstvenih istraživanja, obrazovnih programa i primjera dobre prakse, te
ostalih aktivnosti koje potiču i promiču fair play ponašanje u športu i svim drugim područjima
života. Temom ovog Kongresa željelo se istražiti i potaknuti nove mogućnosti razvoja
športske kulture, kao dijela kulture i odgoja djece i mladih u športu, radi suzbijanja
nasilja i drugih negativnih ponašanja i pojava među njima.
Sudionici Kongresa: U radu Kongresa sudjeluju predstavnici svih članova EFPM, odnosno
predstavnici 40 europskih olimpijskih odbora i njihovih organizacija ili tijela koja skrbe o
promicanje načela fair playa u tim zemljama, bivši športaši nositelji najviših olimpijskih i
drugih športskih medalja, te predavači članovi EFPM, znanstvenici i istraživači, športski
dužnosnici, predstavnici športskih udruga, te druge stručne osobe. Za sudionike Kongresa
rezerviran je smještaj u Valamar Riviera Hotelu. Za ostali sudionike Kongresa planira se
organizirati jednodnevni posjet.
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Pozvani predavači:
Prof. dr. sc. Benjamin Perasović, Hrvatska
Prof. dr. sc. Dražen Lalić, Hrvatska
Prof. dr. sc. Franjo Prot, Hrvatska
Prof. dr. sc. Gilad Weingarten, Izrael
Jura Ozmec, prof. Hrvatska
Dr. Patrick Duffy, Velika Britanija
Spyros Kapralos, Grčka
Yannis Daras, Grčka
Zrinko Čustonja, prof. Hrvatska
Aktivnosti tijekom Kongresa:
izložbe učeničkih radova i športske fotografije, izložba fotografija športaša oštećenog sluha,
poster prezentacije, okrugli stol, i ostale aktivnosti
Službeni jezici Kongresa:
hrvatski i engleski
Poziv i upute za pripremu pismenih priopćenja i poster prezentacija:
Znanstveni odbor Kongresa poziva sve zainteresirane nastavnike, sportaše, učenike,
studente, trenere, predstavnike športskih udruga i ostale da se aktivno uključe u rad
Kongresa, kako bi doprinijeli razmjeni iskustava na međunarodnoj razini i proširenju spoznaja
o mogućnostima utjecaja i djelovanja na razvoj športske kulture i primjerenog ponašanja i
tolerancije u športu, ali i u svakodnevnom životu.
Upute za izradu radova-priopćenja
- Sažetak treba biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku (do 400 riječi).
- Sažetak treba sadržavati naslov i imena autora, a ne smije sadržavati slike i tablice.
- Naslov treba biti napisan velikim štampanim slovima, ne duži od dva reda i bez
skraćenica.
- Autori/ustanova; potrebno je navesti sve autore koji su sudjelovali u izradi rada, a
podcrtati ime autora koji će prezentirati rad.
- Sažetke radova uz ispunjenu prijavu za sudjelovanje na Kongresu poslati najkasnije
do 30. lipnja 2011. na fairplay@hoo.hr i/ili biserka.vrbek@hoo.hr
Znanstveni odbor pregledati će sve prijavljene sažetke, sukladno odredbama Smjernica za
Kongrese Europskog fair play pokreta, te će informacije o prihvaćanju poslati na adresu
autora najkasnije do 15. srpnja 2011.
Autori sažetaka koji su prihvaćeni od strane Znanstvenog odbora Kongresa trebaju dostaviti
cijeli rad napisan maksimalno na 5 kartica teksta (sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku,
ključne riječi na hrv. i na eng., uvod, razrada teme (metode rada), zaključak i literatura)
najkasnije do 20. kolovoza 2011. (Times New Roman, 12pt, prored 1,5 margine 2,5).
Sažetci na engleskom jeziku bit će publicirani u digitalnoj verziji i dostaviti će se svim
sudionicima Kongresa.
Odabrani radovi (in extenzo) na hrvatskom jeziku uz suglasnost autora, bit će publicirani u
priručniku o fair playu i olimpizmu u športu nakon Kongresa.
Jedan autor može prijaviti najviše 2 rada, samostalno ili u suautorstvu.
U dogovoru sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, sudjelovanje učitelja i nastavnika će se
posebno vrednovati certifikatom Agencije, a za sve ostale sudionike certifikatom Kongresa.
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Upute za izradu postera
- Sadržaj postera: naslov velikim slovima na hrv. i na engleskom jeziku, imena autora i
ustanova, sažetak na hrv. i na engl. jeziku, ključne riječi, opis programa/projekta,
rezultati zaključci, kontakt mail adresa
- Maksimalne dimenzije postera su 120cm visine x 80cm širine, veličina slova koja
omogućuje čitanje na udaljenosti od 2m.
- Posteri će biti izloženi na panoima, raspored postavljanja bit će pripremljen i
dostavljen tijekom registracije sudionika.
Tekst za poster prezentacije potrebno je poslati u elektronskom obliku na e-mail adresu:
fairplay@hoo.hr i/ili biserka.vrbek@hoo.hr (rok: 30. lipanj 2011.)
Likovni radovi na temu Kongresa
Tijekom održavanja Kongresa biti će organizirana izložba učeničkih likovnih radova na temu:
„Fair play u športu“. Poziv za izradu likovnih radova upućuje se učenicima osnovnih i srednjih
škola Istarske i Primorsko goranske županije. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje
i Hrvatskim školskim športskim savezom, sukladno HNOS-u i nastavnom programu svake
škole, učitelji likovne kulture i tjelesne i zdravstvene kulture mogu zajedno s učenicima
sudjelovati u izradi likovnih radova na navedenu temu.
Izložba športske fotografije:
Hrvatski zbor športskih novinara i Hrvatski športski savez gluhih pripremiti će izložbu
športskih fotografija, koja će kao i prethodne izložbe učeničkih likovnih radova i izložba
postera biti namijenjene svim posjetiteljima, na samo sudionicima Kongresa, za vrijeme
trajanja Kongresa.
Registracija sudionika:
Najkasnije do 30. lipnja 2011. (ispuniti formular u prilogu ovog poziva i poslati na adresu
fairplay@hoo.hr i/ili biserka.vrbek@hoo.hr).
Informacije i pitanja
Za sva pitanja ili potrebne informacije stojimo Vam na raspolaganju:
- Biserka Vrbek, voditeljica Projekta organizacije Europskog fair play kongresa (e-mail adresa:
biserka.vrbek@hoo.hr , mob. 098/477 959, 01/3659 610) – za pitanja organizacije
- prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica (rcaput@agr.hr, mob. 098/406 383), za pitanja oko
pripreme i prezentacije izlaganja, predavanja i priopćenja
- Goran Jukić, prof. (goran.jukic@skolski-sport.hr, mob. 099/2226 363 ili 01/6126 140) za pitanja
u svezi pripreme i provedbe izložbe likovnih radova učenika.
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Prijedlog programa 17. Europskog fair play kongresa
28. rujna 2011. (srijeda)
Dolazak i registracija sudionika
19.00
Svečano otvaranje Kongresa
Svečano otvaranje izložbi učeničkih radova i športske fotografije
29. rujna 2011. (četvrtak)
9.30
Pozdravne riječi u uvod u rad Kongresa
10.00
Tema: Fair play kao dio kulture: Fair play kao dio športske kulture
Podtema: Utjecaj športa na moralne promjene u društvu
Pozvani predavači
Priopćenja sudionika i diskusija
Ručak
15.30
Tema: Etičko ponašanje trenera
Pozvani predavači
Priopćenja sudionika i diskusija
Poster prezentacija
30. rujna 2011. (petak)
Podtema: Mediji i nasilje u športu
Pozvani predavači
Priopćenja sudionika i diskusija
Ručak
Podtema: Fair play i ponašanje navijača
Pozvana predavanja
Priopćenja sudionika
Okrugli stol na glavnu temu Kongresa u okviru kojeg će pozvani sudionici
predstaviti programe edukacije pojedinih udruga navijača, školske obrazovne
programe i projekte, te dobre primjere iz prakse…)
Zatvaranje kongresa
1. listopada 2011. (subota)
Generalna Skupština Europskog fair play pokreta
Navedeni raspored podložan je promjenama, a svi prijavljeni biti će pravodobno
informirani o svim promjenama rasporeda, kao i o drugim podacima u svezi rada 17.
EFP Kongresa u Poreču.
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VAŽNI DATUMI
Aktivnost

najkasnije do (datum)

Prijava za
sudjelovanje

30. lipanj 2011.

Prijava sažetaka

30. lipanj 2011.

Povratna informacija
Znanstvenog odbora
Prijava rada (in
extenzo)

15. srpanj 2011.
20. kolovoz 2011.

Glavni tajnik
Hrvatskog olimpijskog odbora
Josip Čop, dipl.oec

Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora
dr.sc. Zlatko Mateša
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