
2015 TÜRKİYE FAIR PLAY ÖDÜLÜ 
ADAY FORMU
Tek aday gösterip, aşağıdaki dallardan uygun olan yalnızca birini işaretleyiniz.
Önerilenin ödüle değer bulduğunuz davranışlarını kanıtlayacak tüm belgeleri ekleyiniz.
(Örnek: Gazete küpürü, fotoğraf, video, vb. ile ortaya şahit olanların ifadeleri)

Ödül için önerilen kişi veya spor ekibinin ya da kuruluşun;

Adı Bay/Bayan 

Görevi 

Telefonu  e-Posta 

Adresi 

Yukarıdaki aday iletişim bilgilerini mutlaka doldurunuz.

ADAYLIK DALI

FAIR PLAY / SPORTİF DAVRANIŞ
  Fair Play’e aday gösterilmesine neden olan davranışı:

FAIR PLAY / KARİYER
  Yaptığı çalışmalar, ülke sporuna, gençliğe, topluma katkısı, eserleri:

FAIR PLAY / TANITIM
  Fair Play’i tanıtıcı çalışmaları... (Makale, haber, yazı dizisi, radyo programı, TV dizisi, kampanya, komferans, vb.)

Aday belirleyen kişinin veya organizasyonun;

Adı 

Ünvanı 

Görevi 

Telefonu  e-Posta 

Adresi 

Önemli Not: Aday formlarının ekleriyle birlikte en geç 31 Ocak 2016 Pazar akşamına kadar aşağıdaki adrese ulaşmış 
olması gerekmektedir. Postada oluşabilecek gecikmelerden TMOK Fair Play Komisyonu sorumlu tutulamaz.

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ, FAIR PLAY KOMİSYONU



FAIR PLAY ÖDÜLLERİNE
ADAY GÖSTERME KILAVUZU

Türkiye Fair Play Ödülleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından her yıl verilir. Buna ilişkin her türlü araştırma, 
çalışma, organizasyon Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından yürütülür.

ADAYLIK GEREKÇELERİ

Fair Play ödülünde; centilmenlik, özveri içeren yaşanmış olaylar ön planda yer alır.
Ödüller, ‘Sportif Davranış’, ‘Kariyer’ ve ‘Tanıtım’ olmak üzere üç dalda dağıtılır.

ADAY GÖSTERİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

•	 Sportif	davranış	dalında; yaşanmış bir olayın hareketin olması, bunu belgeleriyle sunulması gerekir.

•	 Kariyer	dalında; kişi ya da kuruluşun yaşam boyu Fair Play ilkelerini özümsemiş yapısı, topluma, ülke sporuna 
katkısı ve herhangi bir dalda başarılarıyla örnek alınacak bir kimliğe sahip olması önemlidir.

•	 Tanıtım	dalında; Fair Play’i, centilmenliği, özveriyi topluma iletme, yayma konusunda yapılan örnek çalışmalar 
dikkate alınır.

KİMLER NASIL ADAY GÖSTERİLEBİLİR?
Türkiye Fair Play Ödülleri kişilere, takımlara ve kurumlara verilebilir.
Fair Play ödülüne aday gösterileceklerle ilgili olayın 2015 yılı içinde gerçekleşmesi veya  
geçmişten günümüze büyük bir birikimin noktalanma dönemi olması gereklidir.
Ödüle aday gösterilecek kişi, spor ekibi ve kuruluşa ilişkin belgeler adaylık formuna mutlaka eklenmelidir.

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ
FAIR PLAY KOMİSYONU


