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*PRAVILA SO DOPOLNJENA S PODROBNEJŠIMI DOLOČBAMI.

Spremembe, ki jih je MOK sprejel od zadnje izdaje Olimpijske listine (t.j. veljavne od 11. septembra 2002), kot jih je ratificirala 112.
skupščina MOK v Moskvi 14. julija 2001, se nanašajo na:
-

člen 2 določbe k pravilu 46 ( Pravila udeležbe)
člen 5..2 določbe k pravilu 49 (Prijavnica)
člen 2 pravila 7; členi 3.7, 3.8, 4 in 5. pravila 20; člen 2.1.1 pravila 25; člen 5 določbe k pravilu 60 in člen 2 pravila 72 (častni
doživljenjski predsednik)

OPOMBA
V Olimpijski listini velja moški spol v izrazih, ki se v zvezi s katerokoli osebo (na primer
nazivi kot so član, vodja, funkcionar, vodja delegacije, udeleženec, tekmovalec, športnik,
sodnik, član žirije, ataše, kandidat, uslužbenec ali zaimki kot on, njemu, njegov), razen če je
to posebej opredeljeno drugače, tudi za ženski spol.
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Temeljna načela
1

Pierre de Coubertin je pobudnik sodobnega olimpizma in na njegovo
pobudo je junija 1894 v Parizu zasedal Mednarodni športni kongres.
Mednarodni olimpijski komite (MOK) je bil ustanovljen 23. junija 1894.
Avgusta 1994 je v Parizu zasedal XII kongres, stoti olimpijski kongres,
imenovan “Kongres enotnosti”.

2

Olimpizem je življenjska filozofija, ki povezuje v harmonično celoto
vrednote telesa, volje in duha. Olimpizem si prizadeva s povezovanjem
športa, kulture in vzgoje ustvariti način življenja, ki bi temeljil na veselju,
izvirajočem iz napora, na vzgojni vrednosti dobrega vzgleda in na
spoštovanju splošnih osnovnih etičnih načel.

3

Cilj olimpizma je s športom omogočati harmoničen razvoj človeka in tako
povsod pomagati ustvarjati miroljubno družbo, ki skrbi za ohranitev
človeškega dostojanstva. Zato olimpijsko gibanje samo ali s pomočjo
drugih organizacij v okviru svojih možnosti sodeluje v aktivnostih, ki
prispevajo h krepitvi miru.

4

Olimpijsko gibanje, ki ga vodi MOK, izvira iz modernega olimpizma.

5

Olimpijsko gibanje pod vrhovno avtoriteto MOK obsega olimpijsko
gibanje organizacije, športnike in druge osebe, ki sprejmejo pravila
Olimpijske listine. Kriterij za pripadnost olimpijskemu gibanju je priznanje
MOK. Organizacijo in upravljanje športa morajo nadzirati priznane
neodvisne športne organizacije.

6

Cilj olimpijskega gibanja je vzgajati mladino s pomočjo športa in tako
pomagati graditi miren in boljši svet brez diskriminacije in v olimpijskem
duhu, kar je mogoče doseči le z medsebojnim razumevanjem v duhu
prijateljstva, solidarnosti in fair-playa.
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7

Delovanje olimpijskega gibanja, ki ga simbolizira pet medsebojno
prepletenih krogov, je trajno in univerzalno. Obsega pet celin. Svoj vrh
doseže, ko zbere na veliki športni prireditvi, olimpijskih igrah, športnike
vsega sveta.

8.

Ukvarjanje s športom je človekova pravica. Vsak posameznik mora imeti
možnost športnega udejstvovanja v skladu s svojimi potrebami.

9

Olimpijska listina je sistematska ureditev temeljnih načel, pravil in
predpisov, ki jih je sprejel MOK. Določa organizacijo in delovanje
olimpijskega gibanja in določa pogoje za izvedbo olimpijskih iger.

Olimpijsko gibanje

1.

 Najvišja avtoriteta

1

MOK je najvišja avtoriteta olimpijskega gibanja.

2

Vsaka oseba ali organizacija, ki na kakršenkoli način pripada
olimpijskemu gibanju, mora spoštovati predpise olimpijske listine in
biti zvesta odločitvam MOK.

2.

 Vloga MOK

MOK vodi razvoj olimpizma v skladu z olimpijsko listino. V ta namen
MOK:
1

Vzpodbuja koordinacijo, organizacijo in razvoj športa in športnih
tekmovanj ter s ciljem krepiti enotnost olimpijskega gibanja s
potrebnimi ukrepi skupaj z mednarodnimi in nacionalnimi športnimi
institucijami zagotavlja širjenje in športno udejstvovanje.

2

Sodeluje s pristojnimi javnimi ali zasebnimi organizacijami in
osebami, pri čemer si prizadeva, da bi šport služil humanosti.

3

Zagotavlja redno izvedbo olimpijskih iger.
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4

Sodeluje v aktivnostih za ohranitev miru, brani pravice članov
olimpijskega gibanja in se bori proti vsaki obliki razlikovanja, ki
škoduje olimpijskemu gibanju.

5

S primernimi sredstvi močno vzpodbuja udeležbo žensk v športu na
vseh nivojih in vseh strukturah, zlasti v izvršilnih telesih nacionalnih
in mednarodnih športnih organizacijah, da bi tako dosledno uveljavljal
načelo enakopravnosti moških in žensk.

6

Podpira in vzpodbuja razvoj športne etike.

7

Z vsemi napori si prizadeva, da bi v športu prevladal duh fair-play-a in
bi bilo odpravljeno nasilje.

8

Vodi boj proti jemanju prepovedanih poživil v športu.

9

Sprejema ukrepe za preprečitev ogrožanja zdravja športnikov.

10

Odklanja kakršnokoli politično ali komercialno zlorabo športa in
športnikov.

11

Vzpodbuja športne organizacije in javne ustanove, da po njihovih
najboljših močeh poskrbe za socialno varnost in bodoči poklic
športnikov.

12

Vzpodbuja razvoj športa za vse, ki predstavlja del temeljev
vrhunskega športa, ta pa nato spet prispeva k razvoju športa za vse.

13 Skrbi, da potekajo olimpijske igre v pogojih, kjer odgovorno skrbijo in
izvajajo ukrepe za zaščito okolja ter vzpodbujajo olimpijsko gibanje,
poskrbi z ukrepi, da se takšna skrb odraža v lastnih aktivnostih ter vse
udeležence olimpijskega gibanja izobražuje o pomembnosti
neprekinjenega razvoja.
14 Podpira Mednarodno olimpijsko akademijo (MOA).
15 Podpira druge ustanove, ki se posvečajo olimpijskemu izobraževanju.

3.
1

 Pripadnost olimpijskemu gibanju

Olimpijsko gibanje vključuje razen MOK še mednarodne zveze (MZ),
nacionalne olimpijske komiteje (NOK), organizacijske komiteje
olimpijskih iger (OKOI), nacionalne zveze, klube in osebe, ki jim
pripadajo, še zlasti športnike, katerih interesi predstavljajo osnovni
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element njihovega delovanja, ter sodnike, trenerje in drugo tehnično
osebje v športu. Olimpijsko gibanje vključuje tudi druge organizacije
in institucije, ki jih priznava MOK.
2

Vsaka vrsta razlikovanja dežele ali osebe glede na raso, vero, politiko,
spol in vsaka druga vrsta razlikovanja je nezdružljiva z načeli
olimpijskega gibanja.

3

Pogoj za pripadnost olimpijskemu gibanju je spoštovanje osnovnih
etičnih načel.

4.

 Priznanje MOK

1

Z namenom širiti olimpijsko gibanje po vsem svetu, lahko MOK
prizna organizaciji status NOK, če njena aktivnost izpolnjuje to vlogo.
Takšne organizacije imajo v svojih deželah, kjer je to mogoče, status
pravnih oseb. Ustanovljene morajo biti v skladu z Olimpijsko listino,
njihove statute pa mora odobriti MOK.

2

MOK lahko prizna združenja NOK, ustanovljena na ravni celin ali na
svetovni ravni, in sicer:
•

Združenje nacionalnih olimpijskih komitejev
Association of National Olympic Committees)

(ANOC

-

•

Združenje nacionalnih komitejev Afrike (ANOCA - Association
of National Olympic Committees of Africa)

•

Olimpijski svet Azije (OCA - Olympic Council of Asia);

•

Panameriška športna organizacija (PASO - Pan-American Sports
Organization);

•

Evropski olimpijski komiteji (EOC - European
Committees);

•

Nacionalni olimpijski komiteji Oceanije (ONOC - Oceania
National Olympic Committees)

Olympic

pod pogojem, da so njihovi statuti skladni z Olimpijsko listino in jih je
priznal MOK.
3

MOK lahko prizna MZ skladno s pogoji, navedenimi v pravilu 29.
Dodatno lahko prizna združenja MZ, in sicer:
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•

Združenje mednarodnih zvez poletnih olimpijskih iger (ASOIF Association of Summer Olympic International Federations);

•

Združenje mednarodnih zvez zimskih olimpijskih športov (AIWF
- Association of the International Winter Sports Federations);

•

Združenje mednarodnih športnih zvez, ki jih priznava MOK
(ARISF - Association of the IOC Recognized International
Federations);

•

Generalno združenje mednarodnih športnih zvez (GAISF General Association of International Sports Federations);

4

Priznanje združenj MZ ali NOK na noben način ne zmanjšuje pravice
katerekoli MZ in kateregakoli NOK, da ne bi neposredno sodeloval z
MOK in obratno.

5

MOK lahko prizna nevladne organizacije, povezane s športom, ki
delujejo na mednarodni ravni, če so njihovi statuti in dejavnosti
skladni z Olimpijsko listino.

6

MOK lahko s takojšnjo veljavnostjo prekliče svoje priznanje MZ,
NOK in drugim zvezam ter organizacijam.

5.

 Pokroviteljstvo MOK

1

MOK lahko mednarodnim tekmovanjem v več športih - na ravni regij,
celin ali v svetovnem obsegu - da pokroviteljstvo pod pogoji in roki,
ki se mu zdijo primerni, pod pogojem, da potekajo strogo skladno z
Olimpijsko listino in so organizirana pod nadzorom NOK ali zvez, ki
jih MOK priznava, s sodelovanjem pristojnih MZ in skladno z
njihovimi tehničnimi pravili.

2

Izvršni komite MOK lahko da pokroviteljstvo MOK drugim
prireditvam, če imajo te prireditve isti cilj kot olimpijsko gibanje.

6.

 Redna posvetovanja z MZ in NOK

Izvršni komite MOK organizira redna posvetovanja z MZ in NOK vsaj
enkrat na dve leti. Srečanjem predseduje predsednik MOK, ki določa potek
in dnevni red po posvetovanju s pristojnimi telesi.
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 Olimpijski kongres

1

Skladno s pravili mora MOK organizirati olimpijski kongres vsakih
osem let, po sklepu MOK pa ga skliče predsednik MOK v kraju in
času, ki ga določi MOK. Predsednik MOK predseduje kongresu in
določi njegov potek. Olimpijski kongres ima posvetovalni značaj.

2

Olimpijski kongres sestavljajo člani, doživljenjski častni predsednik in
častni člani MOK, delegati MZ, NOK ter organizacij, ki jih priznava
MOK. Olimpijski kongres sestavljajo tudi športniki in osebnosti, ki so
povabljene zaradi svojega osebnega položaja ali položaja organizacije,
ki jo predstavljajo.

3

Izvršni komite MOK določi dnevni red Olimpijskega kongresa po
posvetovanju z MZ in NOK.

8.

 Olimpijska solidarnost *

1

Namen Olimpijske solidarnosti je organizirati pomoč NOK, ki jih
priznava MOK, zlasti tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Pomoč je v
obliki programov, ki jih skupno izdelata MOK in NOK in ob pomoči
MZ, kadar je to potrebno.

2

Vse programe upravlja komisija olimpijske solidarnosti, ki ji
predseduje predsednik MOK.

 DOLOČBA K PRAVILU 8
Namen programov, ki jih organizira Olimpijska solidarnost je prispevati k:
1

Okrepitvi osnovnih načel olimpijskega gibanja.

2

Razvoju tehničnih znanj športnikov in trenerjev.

3

Izboljševanju tehnične ravni športnikov in trenerjev s pomočjo
štipendij.
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4

Izobraževanju športnih funkcionarjev.

5

Sodelovanju z različnimi komisijami MOK, posebej s komisijo za
Mednarodno olimpijsko akademijo in olimpijsko vzgojo, zdravniško
komisijo, komisijo za šport za vse in komisijo za olimpijski program
ter z organizacijami in osebami, ki streme za istimi cilji, zlasti za
olimpijsko izobraževanje in propagiranje športa.

6.

Zagotavljanju enostavnih, funkcionalnih in ekonomskih športnih
objektov, kadar je to potrebno, v sodelovanju z nacionalnimi ali
mednarodnimi organizacijami.

7.

Podpiranju organizacije tekmovanj na nacionalnem, regionalnem in
celinskem nivoju pod vodstvom ali pokroviteljstvom NOK.

8.

Podpiranju izvajanja bilateralnih ali multilateralnih programov o
skupnem sodelovanju med NOK.

9.

K večjemu vključevanju vladnih in mednarodnih organizacij pri
sprejemanju športa v uradne razvojne programe pomoči.

9.

 Olimpijske igre

1

Olimpijske igre so tekmovanja športnikov v posamičnih ali ekipnih
športih in ne tekmovanja med državami. Združujejo športnike, ki
tekmujejo pod tehničnim vodstvom ustreznih MZ, določijo pa jih
ustrezni NOK, katerih prijave potrdi MOK.

2

Končna odločitev o katereremkoli vprašanju v zvezi z olimpijskimi
igrami je v pristojnosti MOK.

3

Olimpijske igre sestavljajo igre olimpiad in zimske olimpijske igre.
Obe prireditvi sta vsaka štiri leta skladno s predpisi, navedenimi v
določbi točke 4.

4

Prve zimske olimpijske igre so bile leta 1924. Od tega leta dalje se
številčijo po vrsti, vendar tako, da so bile XVII zimske olimpijske
igre leta 1994. Za zimske športe veljajo športi na snegu in ledu.
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 Olimpiada

1

Izraz "olimpiada" označuje obdobje štirih zaporednih let. Olimpiada
se začne z odprtjem enih iger olimpiade in se konča z odprtjem iger
naslednje olimpiade.

2

Če v času olimpiade ni olimpijskih iger, se takšna olimpiada začne
štiri leta po začetku predhodne olimpiade.

3

Olimpiade se številčijo zaporedno od prvih olimpijskih iger (iger
olimpiade) moderne dobe, ki so bile v Atenah leta 1896.

11.  Pravice v zvezi z olimpijskimi igrami
Olimpijske igre so izključna lastnina MOK, ki ima vse pravice in podatke,
ki iz tega slede, še zlasti in brez omejitev tistih, ki se nanašajo na njihovo
organizacijo in na kakršnokoli izkoriščanje, radijsko in televizijsko
objavljanje, snemanje, predstavljanje in reprodukcijo, dostop do podatkov
in njihovo širjenje v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi ali
mehanizmi, bodisi takšnimi, ki sedaj obstajajo bodisi tistimi, ki bodo
razviti v prihodnosti. MOK določa pogoje za dostop in kakršnokoli
uporabo podatkov v zvezi z olimpijskimi igrami in tekmovanji ter
športnimi dosežki.
Vsi dobički iz olimpijskih iger se morajo porabiti za razvoj olimpijskega
gibanja in športa.

12.

 Olimpijski simbol *

1

Olimpijski simbol predstavlja pet olimpijskih krogov, ki
uporabljajo samostojno, v eni ali več barvah.

se

2

Barve petih krogov so modra, rumena, črna, zelena in rdeča. Krogi se
prepletajo od leve proti desni. Zgoraj so moder, črn in rdeč krog,
spodaj pa sta rumen in zelen krog. Celota tvori skoraj pravilni trapez,
ki ima za osnovo krajšo vzporednico, skladno z uradnim modelom, ki
je spravljen v prostorih MOK in je predstavljen spodaj.

1.POGLAVJE
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Olimpijski simbol predstavlja zvezo petih celin in srečanje športnikov
vsega sveta na olimpijskih igrah.
simbola

13.

 Olimpijska zastava*

Olimpijska zastava ima belo polje brez robov. V sredini se nahaja
olimpijski simbol v predpisanih petih barvah. Vzorec in razmerja morajo
biti takšna, kot jih ima zastava, ki jo je predstavil pariškemu kongresu leta
1914 Pierre de Coubertin.

14.

 Olimpijsko geslo*

Olimpijsko geslo "Citius - Altius - Fortius" izraža sporočilo, ki ga MOK
pošilja vsem, ki pripadajo olimpijskemu gibanju in jih vabi, da se
odlikujejo skladno z olimpijskim duhom.

15.

 Olimpijski simbol*

1

Olimpijski simbol je sestavljeni vzorec, ki povezuje olimpijske kroge
z nekim drugim jasnim elementom.

2

Vzorec kateregakoli olimpijskega simbola mora biti predložen v
potrditev izvršnemu komiteju MOK. Potrditev je predpogoj za
kakršnokoli uporabo takega simbola.

16.

 Olimpijska himna*

Olimpijska himno je MOK potrdil na svoji 55. seji v Tokiu leta 1958;
partitura je v prostorih MOK.

17.

 Pravice uporabe olimpijskega simbola,
zastave, gesla in himne*

Vse pravice uporabe olimpijskega simbola, olimpijske
olimpijskega gesla in olimpijske himne ima izključno MOK.

zastave,
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 DOLOČBA K PRAVILOM 12, 13, 14, 15, 16 IN 17
1
1.1 MOK lahko sproži postopke za nacionalno ali mednarodno
pravno zaščito olimpijskega simbola, zastave, gesla in himne.
1.2 Tudi v primeru, da nacionalno pravo ali registracija blagovne
znamke NOK zagotavlja zaščito olimpijskega simbola, lahko le-ta
koristi iz tega izhajajoče pravice le skladno z navodili izvršnega
komiteja MOK.
2

Vsak NOK je odgovoren MOK za izpolnjevanje pravil 12, 13, 14, 15,
16 in 17 in njihovih določb v svoji državi. Storiti mora vse potrebno
za prepoved kakršnekoli rabe olimpijskega simbola, zastave, gesla ali
himne, ki bi bila v nasprotju s temi pravili ali njihovimi določbami.
Poskrbeti mora tudi za zaščito izrazov "olimpijski" in "olimpiada" v
korist MOK.

3

NOK lahko kadarkoli zaprosi MOK za zgoraj predvideno pomoč ali
zaščito olimpijskega simbola, zastave, gesla ali himne in za razrešitev
kakršnihkoli nesoglasij, ki bi lahko nastala v teh zadevah s tretjo
stranko.

4

NOK lahko uporabljajo olimpijski simbol, zastavo, geslo in himno
samo v okviru svojih nedobičkanosnih dejavnosti pod pogojem, da
takšna raba prispeva k razvoju olimpijskega gibanja in ne ruši
njegovega dostojanstva ter pod pogojem, da pridobijo predhodno
odobritev izvršnega komiteja MOK.

5

MOK v sodelovanju z NOK ustreznih držav spodbuja upodobitev
olimpijskega simbola na poštnih znamkah, ki jih v povezavi z MOK
izdajo za to pooblaščene nacionalne ustanove; v ta namen lahko
odobri uporabo olimpijskega simbola pod pogoji, ki jih določi izvršni
komite MOK.
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MOK lahko izdela enega ali več olimpijskih znakov, ki jih lahko
uporablja po svoji presoji.

7
7.1 Olimpijski znak lahko izdelata NOK ali OKOI.
7.2 Izvršni komite MOK lahko potrdi vzorec olimpijskega znaka, če
oceni, da ni nobene nevarnosti, da bi lahko prišlo do zamenjave
med takšnim znakom in olimpijskim simbolom ali drugimi
olimpijskimi znaki.
7.3 Površina olimpijskega simbola v znaku ne sme biti večja od ene
tretjine skupne površine znaka. Olimpijski simbol, ki ga vsebuje
znak, mora biti upodobljen v celoti in ne sme biti spremenjen na
kakršenkoli način.
7.4 Dodatno k predhodnemu mora znak NOK izpolnjevati naslednje
pogoje:
7.4.1 Znak mora biti oblikovan tako, da je iz njega jasno
razvidno, kateri državi ustreznega NOK pripada.
7.4.2 Razpoznavna prvina znaka ne sme biti skrčena samo na ime
- ali kratico tega imena - države ustreznega NOK.
7.4.3 Razpoznavna prvina znaka se ne sme nanašati na olimpijske
igre ali na določen datum ter tekmovanje, s čimer bi ga
časovno omejili.
7.4.4 Razpoznavna prvina znaka ne sme vsebovati gesel,
simbolov ali drugih splošnih izrazov, ki dajejo vtis, da so po
naravi univerzalni ali mednarodni.
7.5 Dodatno k zapisu iz točk 7.1, 7.2 in 7.3 mora znak OKOI
izpolnjevati naslednje pogoje:
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7.5.1 Znak mora biti oblikovan tako, da je iz njega jasno
razpoznavna njegova povezava z olimpijskimi igrami, ki jih
organizira ustrezni OKOI;
7.5.2 Razpoznavna prvina znaka ne sme biti skrčena samo na ime
- ali kratico tega imena - države ustreznega OKOI;
7.5.3 Razpoznavna prvina znaka ne sme vsebovati gesel, oznak
ali drugih splošnih izrazov, ki dajejo vtis, da so univerzalne
ali mednarodne narave.
7.6. Veljaven je tudi vsak znak, ki ga je odobril izvršni komite MOK
še preden so začeli veljati gornji predpisi.
7.7 Znak NOK mora NOK v svoji državi vedno in povsod, kjer je to
mogoče,
registrirati in pravno zaščititi. NOK mora znak
registrirati v šestih mesecih po odobritvi izvršnega komiteja MOK
in dokazilo o registraciji predložiti MOK. Odobritev znaka s
strani izvršnega komiteja MOK se lahko prekliče, razen če so
NOK podvzeli vse možne ukrepe za zaščito svojih znakov in
MOK o tem obvestili. Podobno morajo svoje olimpijske znake
zaščititi v svojih in drugih državah tudi OKOI na zgoraj opisani
način in kot je bilo odločeno po posvetovanju z izvršnim
komitejem MOK. NOK in OKOI ne morejo uveljavljati nobene
zahteve proti MOK.
8

MOK si pridržuje izključno pravico do uporabe olimpijskega simbola,
zastave, gesla in himne v reklamne, komercialne ali dobičkanosne
namene.

9

Uporaba znaka v kakršnekoli reklamne, komercialne ali dobičkanosne
namene mora biti skladno s pogoji, navedenimi v točkah 10 in 11.

10

Vsak NOK ali OKOI, ki želi uporabiti svoj znak v kakršnekoli
reklamne, komercialne ali dobičkanosne namene, bodisi neposredno
ali preko tretje osebe, mora skladno s to določbo zagotoviti, da jo
bodo tretje osebe enako spoštovale.
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11 Vse pogodbe ali sporazume, vključno s tistimi, ki jih sklene OKOI,
mora podpisati ali odobriti pristojni NOK in zanje veljajo naslednja
načela:
11.1Uporaba znaka NOK je veljavna samo v državi tega NOK; znak,
kakor tudi vsi drugi z olimpizmom povezani simboli, znaki,
oznake ali označbe NOK se ne smejo uporabiti v kakršnekoli
reklamne, komercialne ali dobičkanosne namene v drugi državi
brez predhodnega pismenega odobrenja NOK iz te države.
11.2Podobno se tudi znak OKOI, tako kot vsi drugi z olimpizmom
povezani simboli, znaki ali označbe OKOI ne smejo uporabiti v
nobene reklamne, komercialne ali dobičkanosne namene v državi
NOK brez predhodne pismene odobritve tega NOK.
11.3Trajanje veljavnosti katerekoli pogodbe, ki jo sklene OKOI ne
sme preseči 31. decembra leta v katerem so potekale olimpijske
igre.
11.4Uporaba olimpijskega znaka mora prispevati k razvoju
olimpijskega gibanja in ne sme zmanjšati njegovega dostojanstva;
prepovedana je kakršnakoli zveza med olimpijskim znakom in
proizvodi ali uslugami, če je takšna zveza ali miselna povezava
nezdružljiva z osnovnimi načeli Olimpijske listine ali vloge
MOK, kot je izražena v listini.
11.5 Na prošnjo MOK mu mora vsak NOK ali OKOI le-temu poslati
kopijo katerekoli pogodbe, v kateri nastopa kot pogodbena
stranka.
12 MOK ali oseba, ki jo MOK pooblasti, smeta v državi NOK uporabljati
olimpijski simbol in olimpijski znak MOK pod naslednjimi pogoji:
12.1 Za vse pokroviteljske in opremljevalske sporazume ter za vse
marketinške pobude, razen tistih, navedenih v spodnji točki 12.2,
velja pogoj, da takšna uporaba ne povzroči resne škode interesom
ustreznega NOK in da o tem odloči izvršni komite MOK po
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posvetovanju z NOK, ki mora prejeti del čistih dohodkov, ki
izvirajo iz te uporabe.
12.2 Za vse licenčne sporazume velja pogoj, da mora NOK prejeti
polovico čistega dohodka iz takšne uporabe, potem ko so bili
odbiti vsi davki in s tem povezani plačani izdatki. NOK bo o
takšni uporabi vnaprej obveščen.
MOK sme po svoji lastni presoji pooblaščati radijske in televizijske
postaje, da lahko uporabljajo olimpijski simbol in olimpijski znak
MOK in OKOI, da bi vzpodbudili poročanje z olimpijskih iger.
Omejitve točk 12.1 in 12.2 te določbe v nobenem primeru ne veljajo
za takšna pooblastila.

18.

 Olimpijski ogenj, olimpijska bakla

1

Olimpijski ogenj je ogenj, ki ga prižgejo v Olimpiji pod okriljem
MOK.

2

Olimpijska bakla je bakla ali njena kopija, na kateri gori olimpijski
ogenj.

3

MOK ima vse pravice kakršnekoli vrste v zvezi z uporabo
olimpijskega ognja in olimpijskih bakel.
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19.

 Pravni status

1

MOK je mednarodna nevladna neprofitna organizacija neomejenega
trajanja delovanja, organizirana kot zveza s statusom pravne osebe,
priznana z odlokom Švicarskega zveznega sveta - Swiss Federal
Council.

2

Njegov sedež je v Lausanni v Švici.

3

Poslanstvo MOK je voditi olimpijsko gibanje skladno z Olimpijsko
listino.

4

Odločitve MOK, sprejete na podlagi predpisov Olimpijske listine so
dokončne. Vse vrste sporov v zvezi z njihovo uporabo ali razlago
rešuje izključno izvršni komite MOK in v določenih primerih z
arbitražo pred Arbitražnim sodiščem za šport - Court of Arbitration
for Sport (CAS).

20.

 Člani

1 Sestav MOK – Izbira, volitve, sprejem in status članov MOK
1.1 Člani MOK so vsi fizične osebe. MOK vključuje v svoje člane
aktivne športnike in predsednike ali najvišje predstavnike MZ in
NOK. Skupno število članov MOK ne sme presegati števila 115
skladno s prehodnimi predpisi točke 2.8 določbe tega pravila.
1.2 MOK izbira in voli svoje člane med osebami, ki so po njegovi
oceni za to sposobne, skladno z določbo tega pravila.
1.3 MOK sprejema izbrane osebe za člane na slovesnostih, kjer z
naslednjo zaobljubo obljubijo, da bodo izpolnjevale svoje
obveznosti:
"Sprejemam čast postati član Mednarodnega olimpijskega
komiteja, ki ga predstavljam, ter izjavljam, da se zavedam svojih
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dolžnosti, ki iz tega izhajajo. Obvezujem se, da bom po svoji
najboljši moči služil/a olimpijskemu gibanju, da bom spoštoval/a
in skrbel/a za izvajanje vseh predpisov Olimpijske listine in
odločitev MOK, da bom ostal/a nedovzeten/tna za vse politične ali
komercialne vplive ter vse rasne ali verske predsodke, da se bom
boril/a proti vsem drugim oblikam diskriminacije in da bom v
vseh okoliščinah branil/a koristi MOK in olimpijskega gibanja."
1.4 Člani MOK so predstavniki MOK.
1.5 Člani MOK ne morejo od vlad, organizacij ali drugih pravnih ali
fizičnih oseb sprejeti nobenega mandata, ki bi jih lahko zavezoval
ali oviral pri svobodnem izvajanju aktivnosti in glasovanju.
1.6 Člani MOK osebno ne jamčijo za dolgove ali obveznosti MOK.
2

Obveznosti
Vsak član MOK izpolnjevati naslednje obveznosti:
2.1 Sodelovati na skupščinah MOK;
2.2 Sodelovati pri delu komisij MOK, v katere je bil imenovan;
2.3 Pomagati pri razvoju olimpijskega gibanja;
2.4 Na lokalni ravni sodelovati pri izvajanju programov MOK,
vključno programov Olimpijske solidarnosti;
2.5 Predsednika MOK vsaj enkrat letno obveščati o razvoju in
potrebah olimpijskega gibanja;
2.6 Pravočasno obveščati predsednika MOK o vseh dogodkih, ki bi
lahko ovirali uporabo Olimpijske listine ali drugače škodili
olimpijskemu gibanju;
2.7. V vseh okoliščinah spoštovati Kodeks etike, ki ga določa pravilo
25;
2.8 izvajati druge naloge, ki mu jih naloži predsednik, vključno s
predstavljanjem MOK v katerikoli državi, ozemlju ali
organizaciji.
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Prenehanje članstva
3.1

Vsak član MOK lahko kadarkoli preneha s svojim članstvom,
tako da predsedniku MOK pisno ponudi svoj odstop. Pred
odstopom lahko izvršni komite MOK povabi člana, ki odstopa,
da mu o svoji odločitvi poroča.

3.2. Vsak član MOK izgubi svoje članstvo brez nadaljnjih
formalnosti, če skladno s točko 2.6 določbe k temu pravilu, ni
ponovno izvoljen.
3.3

Vsak član MOK mora zaključiti svoje članstvo ob koncu
koledarskega leta, v katerem doseže starost 70 let, skladno s
prehodnimi pravili točke 2.8 določbe tega pravila.

3.4

Članstvo v MOK izgubi:

3.4.1. Vsak član MOK, izvoljen na podlagi kandidature za aktivne
športnike, skladno s točko 2.2.1 določbe tega pravila, s takojšnjo
veljavnostjo, takoj ko preneha biti član komisije športnikov
MOK.
3.4.2 Vsak član MOK, izvoljen na podlagi kandidature, povezane s
funkcijo v eni od organizacij, navedenih v točkah 2.2.2 in 2.2.3
določbe k temu pravilu, s takojšnjo veljavnostjo, takoj ko preneha
izvajati to funkcijo.
3.5

Za vsakega člana MOK, izvoljenega na podlagi kandidature,
predložene skladno s točko 2.2.4 določbe k temu pravilu, se šteje,
da je odstopil, če prenese svoje bivališče ali svojo glavno
interesno dejavnost iz države, navedene skupaj z njegovim
imenom na seznamu članov, ki ga določa točka 5 tega pravila. V
takšnih primerih skupščina MOK s sklepom potrdi izgubo
članstva.

3.6 Za člana MOK se šteje, da je odstopil in se mu odvzame članstvo
brez kakršnekoli dodatne izjave z njegove strani, če se zaradi
višje sile dve leti ne more udeležiti skupščine ali kakorkoli
aktivno sodelovati pri dejavnostih MOK. V takšnih primerih
skupščina MOK s sklepom potrdi izgubo članstva.
3.7 Član MOK, doživljenjski častni predsednik MOK ali častni član
MOK je lahko s sklepom skupščine MOK izključen, če je
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prelomil svojo zaobljubo ali če skupščina meni, da je zanemarjal
ali zavestno ogrožal interese MOK ali deloval na način, ki je
nevreden MOK.
3.8 Sklep o izključitvi člana MOK ali častnega člana mora sprejeti
dvotretjinska večina članov, prisotnih na skupščini, na predlog
izvršnega komiteja. Član mora imeti možnost, da svoj primer
pojasni in se osebno brani pred skupščino MOK.
Dokler skupščina MOK ne sprejme sklepa o izključitvi, lahko
izvršni komite MOK začasno odvzame temu članu vse pravice,
prerogative in funkcije, ki izhajajo iz njegovega članstva.
Član MOK, doživljenjski častni predsednik ali častni član MOK,
ki je bil izključen iz MOK, ne more biti član NOK, asociacije
NOK ali OKOG. V nobenem primeru ne more ponovno postati
član MOK, doživljenjski častni predsednik ali častni član MOK.
4. Doživljenjski častni predsednik - častni člani MOK
4.1

Na predlog izvršnega komiteja MOK lahko MOK izvoli za
častnega doživljenjskega predsednika člana MOK, čigar
zasluge kot predsednika MOK so izjemnega pomena.
Doživljenjski častni predsednik je vabljen na olimpijske igre,
olimpijske kongrese in skupščine MOK, kjer je zanj rezerviran
sedež poleg predsednika MOK. Doživljenjski častni predsednik
ima pravico svetovanja. Položaj doživljenjskega častnega
predsednika ne vključuje pravice glasovanja.

4.2

Na predlog Izvršnega komiteja MOK lahko postane častni član
MOK vsak član MOK, ki je MOK služil vsaj deset let in so
njegove zasluge izjemnega pomena. Častni člani so vabljeni na
olimpijske igre, olimpijske kongrese in skupščine MOK, kjer je za
vsakega od njih rezerviran sedež; na prošnjo predsednika MOK
dajejo nasvete. Nimajo več pravice glasovanja.

4.3. Na predlog izvršnega komiteja MOK lahko MOK izvoli za častne
člane ugledne osebnosti izven MOK za izkazane usluge
izjemnega pomena. Ti častni člani nimajo pravice glasovanja.
Vabljeni so na olimpijske igre in olimpijske kongrese, kjer je za
vsakega od njih rezerviran sedež. Predsednik MOK jih lahko tudi
povabi, da se udeležijo drugih slovesnosti ali zasedanj MOK.
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5. Seznam članov
Izvršni komite MOK redno vodi seznam vseh članov MOK,
vključno s doživljenjskim častnim predsednikom in častnimi člani
MOK. Seznam vsebuje tudi podatek, ali je bil član izvoljen na
podlagi kandidature za aktivne športnike, skladno s točko 2.2.1
določbe k temu pravilu, ali pa je kandidatura vezana na funkcijo v
eni od organizacij, navedenih v točkah 2.2.2 in 2.2.3 omenjene
določbe.
 DOLOČBA K PRAVILU 20

1. Kvalifikacija
1.1 Vsaka fizična oseba, stara 18 let ali več, je primerna za
članstvo MOK pod pogoji: da se njena kandidatura predloži
skladno s spodnjo točko 2.1; da izpolnjuje pogoje, navedene v
točki 2.1; da njeno kandidaturo prouči komisija za
imenovanja; ter da njen izbor skupščini predlaga izvršni
komite MOK.
1.2 Člani MOK so lahko izvoljeni skladno s predpisi te določbe
za obdobje 8 let. Lahko so ponovno izvoljeni, skladno s točko
3.3 pravila 20.
2 Postopek za izbiro in izvolitev članov MOK
2.1 Predložitev kandidatur za izbiro in izvolitev v članstvo MOK
Za izbiro in izvolitev v članstvo MOK lahko eno ali več
kandidatur predložijo naslednje osebe in organizacije:
-

Člani MOK: vsak član MOK lahko predloži eno ali več
kandidatur za izbiro in izvolitev v članstvo MOK.

-

Člani komisije MOK športnikov: komisija MOK športnikov
lahko predloži eno ali več kandidatur za izbiro in izvolitev v
članstvo MOK.

-

Mednarodne zveze olimpijskih športov: Združenje
mednarodnih zvez poletnih olimpijskih športov (ASOIF –
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Association of Summer Olympic International Federations),
Združenje mednarodnih zvez zimskih olimpijskih športov
(AIWF – Association of the International Winter Sports
Federations) in vse mednarodne zveze, članice ASOIF in
AIWF, lahko predložijo eno ali več kandidatur za izbiro in
izvolitev v članstvo MOK.
-

Nacionalni olimpijski komiteji: Združenje nacionalnih
olimpijskih komitejev (ANOC – ASSOCIATION OF
National Olympic Committees), Združenje nacionalnih
komitejev Afrike (ANOCA – Association of National
Olympic Committees of Africa), Olimpijski svet Azije
(OCA – Olympic Council of Asia), Panameriška športna
organizacija (PASO –Pan-American Sports Organization),
Evropski olimpijski komiteji (EOC-European Olympic
Committees), Nacionalni olimpijski komiteji Oceanije
(ONOC – Oceania National Olympic Committees), skupaj s
katerimkoli NOK, ki ga priznava MOK, lahko predloži eno
ali več kandidatur za izbiro in izvolitev v članstvo MOK.

Upoštevajo se le kandidature, predložene pisno predsedniku
MOK, ki morajo tudi v vseh primerih izpolnjevati pogoje
navedene v spodnji točki 2.2.
2.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidature
Vse osebe ali organizacije, na katere se nanaša gornja točka 2.1,
ki predlože eno ali več kandidatur za izbiro in izvolitev v
članstvo MOK, skladno s spodaj navedenimi točkami 2.2.1,
2.2.2 ali 2.2.3, morajo jasno označiti za vsako kandidaturo, ali
se kandidat predlaga kot aktiven športnik, skladno s spodaj
navedeno točko 2.2.1, ali pa je kandidatura vezana na funkcijo,
ki jo opravlja kandidat v eni od organizacij, navedenih v
spodnjih točkah 2.2.2 ali 2.2.3.
2.2.1 Če je predlagani kandidat aktiven športnik kot ga
opredeljuje točka 1.1. pravila 20, mora postati športnik-član
komisije športnikov MOK. Športnika, člana komisije
športnikov, se lahko izvoli ali imenuje v komisijo športnikov
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MOK najkasneje do izvedbe prvih iger olimpiade ali zimskih
olimpijskih iger, ki sledijo igram, na katerih je športnik zadnjič
tekmoval.
Ob predložitvi ene ali več kandidatur mora športna komisija
MOK zagotoviti pravilno ravnovesje med kandidati športniki
letnih in zimskih športov. Skupno število članov, izvoljenih v
MOK na osnovi teh kandidatur, nikoli ne sme biti večje od 15.
2.2.2. Če je predlagana kandidatura vezana na funkcijo v MZ ali
asociaciji MZ, mora kandidat zasedati mesto predsednika MZ,
Združenja mednarodnih zvez letnih olimpijskih športov (ASOIF
– Association of Summer Olympic International Federations)
ali Združenja mednarodnih zvez zimskih olimpijskih športov
(AIWF – Association of the International Winter Sports
Federations) ali izvršilni ali najvišji vodilni položaj v eni od teh
organizacij. Skupno število članov, izvoljenih v MOK na osnovi
teh kandidatur nikoli ne sme biti večje od 15.
2.2.3. Če je predlagana kandidatura vezana na funkcijo v NOK
ali svetovni ali celinski asociaciji NOK, mora kandidat zasedati
mesto predsednika NOK, Združenja nacionalnih olimpijskih
komitejev (ANOC – ASSOCIATION OF National Olympic
Committees), Združenja nacionalnih komitejev Afrike (ANOCA
– Association of National Olympic Committees of Africa),
Evropskih olimpijskih komitejev (EOC-European Olympic
Committees), Olimpijskega sveta Azije (OCA – Olympic
Council of Asia), Panameriške športne organizacije (PASO –
Pan-American Sports Organization), Nacionalnih olimpijskih
komitejev Oceanije (ONOC – Oceania National Olympic
Committees), ali izvršilni ali najvišji vodilni položaj v eni od
teh organizacij. Na osnovi teh kandidatur je lahko izvoljen le en
član iz ene države. Skupno število članov, izvoljenih v MOK na
osnovi teh kandidatur nikoli ne sme biti večje od 15.
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2.2.4.Vsak drug predlog kandidature se lahko nanaša le na
osebe, ki so državljani države, v kateri imajo stalno prebivališče
ali sedež svoje glavne interesne dejavnosti, in v kateri je NOK,
ki ga priznava MOK. Na osnovi teh kandidatur je lahko izvoljen
le en član iz ene države. Skupno število članov, izvoljenih v
MOK na osnovi teh kandidatur nikoli ne sme biti večje od 70.
2.3. Komisija za imenovanja
2.3.1 Komisijo za imenovanja sestavlja sedem članov, od katerih
tri izbere etična komisija MOK, tri skupščina MOK in enega
komisija športnikov MOK. Člani komisije za imenovanja so
izvoljeni za štiri leta; lahko so ponovno izvoljeni.
2.3.2 Naloga komisije za imenovanja je proučiti vsako
kandidaturo skladno s spodnjo točko 2.4.2 in izvršnemu
komiteju MOK predložiti pisno poročilo o vsaki kandidaturi.
2.3.3 Komisija za imenovanja je samostojno organizirana;
imenuje predsednika in sekretarja; slednji je lahko izbran izven
članov komisije.
2.4. Proučitev kandidatur komisije za imenovanja
2.4.1 Ko predsednik MOK prejme kandidaturo, jo pošlje
predsedniku komisije za imenovanja, ki takoj izda nalog za
proučitev zadeve. Predsednik komisije za imenovanja mora
prejeti vsako kandidaturo najkasnjeje tri mesece pred začetkom
skupščine MOK, komisija pa jo mora vedno, razen v izjemnih
primerih, obravnavati, da lahko izvršni komite MOK zgoraj
omenjeni skupščini MOK pravočasno predloži svoj predlog.
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2.4.2.Ko predsednik komisije za imenovanja od predsednika
MOK prejme kandidaturo, o tem takoj obvesti ostale člane
komisije in se z njimi posvetuje; komisija za imenovanja zbere o
kandidatu vse pomembne podatke, zlasti podatke o njegovem
poklicu in materialnem položaju, karieri in športnih dejavnostih;
komisija lahko kandidata zaprosi za reference osebnosti, od
katerih sama lahko dobi podatke; komisija lahko kandidata
povabi na razgovor.
2.4.3 Komisija mora preveriti vir vseh kandidatur in kadar je
potrebno, status kandidata kot aktivnega športnika ali funkcije,
na katero je vezana kandidatura.
2.4.4. Ko komisija za imenovanja oceni, da je zbrala vse
potrebne podatke, sestavi pisno poročilo za izvršni komite, v
katerem navede vse razloge, zaradi katerih verjame, da kandidat
izpolnjuje vse zahtevane pogoje za volitve za člana MOK, ali
ne. Komisija za imenovanja v svojem poročilu navede tudi, ali
je kandidat aktiven športnik skladno z gornjo točko 2.2.1 ali je
kandidatura vezana na funkcijo v eni od organizacij, navedenih
v gornjih točkah 2.2.2 in 2.2.3.
2.5. Izvršni komite MOK – imenovanje in izvolitev
2.5.1 Izvršni komite MOK je edini pristojen za predložitev
kandidature skupščini.
2.5.2. Po prejemu poročila komisije za imenovanja in ko se je
seznanil z njegovo vsebino, se izvršni komite na seji odloči, ali
bo predlagal kandidata za volitve za člana MOK, ali ne. Izvršni
komite se lahko po svoji presoji odloči za pogovor s
kandidatom/kandidati. Med pripravo predloga za volitve mora
izvršni odbor skupščini predložiti pisen predlog s priloženim
poročilom komisije za imenovanja najkasneje 30 dni pred
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začetkom skupščine. Izvršni komite navede vir vsake
kandidature, in kadar je potrebno, ali je kandidatura vezana na
aktivnega športnika skladno z gornjo točko 2.2.1 ali na funkcijo
v eni od organizacij, navedenih v zgornjih točkah 2.2.2 in 2.2.3.
Izvršni komite lahko predlaga več kandidatur za volitve enega
člana.
2.5.3. Postopek za pregled kandidatur, vezanih na aktivnega
športnika skladno z gornjo točko 2.2.1., se lahko pospeši in se v
takih primerih lahko roki navedeni v gornjih točkah 2.4.1 in
2.5.2 podaljšajo za čas, ki je potreben za volitve novo izvoljenih
športnikov v komisijo športnikov MOK za člane MOK.
2.6. Skupščina MOK – imenovanje in izvolitev
2.6.1.Skupščina MOK je edina pristojna za volitve članov
MOK.
2.6.2. Skupščina glasuje o vseh kandidatih za člane MOK, ki jih
skupščini predloži izvršni komite; voli jih s tajnim glasovanjem;
odloča večina oddanih glasov.
2.6.3.Predsednik komisije za imenovanja lahko skupščini
posreduje sklep komisije.
2.7.

Postopek za ponovno izvolitev
Postopek za ponovno izvolitev vsakega člana MOK, primernega za
izvolitev za osemletni mandat, se izvede skladno s postopkom,
navedenim v točkah 2.4, 2.5 in 2.6; postopek je lahko pospešen in
poenostavljen.

2.8.

Prehodni postopki
Člani MOK, izvoljeni pred 110 skupščino 11. decembra 1999 imajo
naslednje pravice:
2.8.1 Vsak član MOK, ki je bil izvoljen pred 110 skupščino 11.
decembra 1999, izgubi svoje članstvo ob koncu koledarskega
leta, v katerem doseže starost 80 let, razen če je bil izvoljen pred
letom 1966. Če član doseže to starostno mejo kot predsednik,
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podpredsednik ali član izvršnega komiteja MOK, se razrešitev
opravi na koncu naslednje skupščine MOK.
2.8.2. Skupščina MOK lahko ponovno voli vsakega člana MOK,
ki je bil izvoljen pred 110. Skupščino MOK 11. decembra 1999
in ni dosegel starostne meje skladno z gornjo točko 2.8.1: eno
tretjino članov leta 2007, eno tretjino leta 2008 in eno tretjino
leta 2009, pod pogoji, opredeljenimi v točki 2.6 te določbe. O
uvrstitvi članov v tretjine bo odločil žreb na 111. skupščini
MOK.
2.8.3. Osem športnikov bo izvoljenih v komisijo športnikov
MOK med igrami olimpiade leta 2000. Štirje izmed njih, ki
bodo izvoljeni z najvišjim številom glasov, bodo izvoljeni za
osemletni mandat in štirje člani z naslednjim najvišjim številom
glasov za štiriletni mandat.
2.8.4. Štirje športniki bodo izvoljeni v komisijo športnikov
MOK med zimskimi olimpijskimi igrami leta 2002. Dva izmed
njih, ki bosta izvoljena z najvišjim številom glasov, bosta
izvoljena za osemletni mandat in druga dva z naslednjima
najvišjima številoma glasov za štiriletni mandat.
2.8.5. Članom komisije športnikov MOK, ki so bili v komisijo
izvoljeni na 110. skupščini MOK, poteče mandat takoj po
zaključni slovesnosti iger olimpiad ali zimskih olimpijskih iger
štiri leta po njihovi izvolitvi za člane komisije športnikov MOK.
2.8.6. Zapis k zgornjim točkam 2.1, 2.3, 2.4, 2.5.2 in 2.6.2 se
nanaša na volitve aktivnih športnikov samo od 1. januarja 2000
dalje.
2.8.7. Do 31. decembra 2003 ima MOK lahko skupaj 130
članov.

21.

 Organizacija

Organi MOK so:
1

skupščina,

2

izvršni komite,
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3

predsednik.

4

Če obstaja dvom o pristojnosti med enim ali drugim organom MOK,
pomeni izraz "MOK" brez kakršnegakoli dodatka skupščino, razen,
če je pristojnost delegirana v korist izvršnega komiteja.

22.

 Seje

1

Generalno zasedanje članov MOK, imenovano skupščina, je vsaj
enkrat letno. Izredna skupščina se skliče na pobudo predsednika ali na
podlagi pisne želje vsaj ene tretjine članov.

2

Kraj zasedanja skupščine določi MOK, kraj zasedanja izredne
skupščine pa predsednik. Vabila na skupščine in izredne skupščine
pošilja skupaj z dnevnim redom predsednik vsaj en mesec pred
zasedanjem.

3

Organizacijo skupščine, vključno s finančnimi zadevami, ki iz tega
izhajajo, urejajo "Vodič za organiziranje zasedanj" in druga navodila,
ki jih v ta namen izda izvršni komite MOK.

4

Skupščina je vrhovni organ MOK. Sprejema, spreminja in tolmači
Olimpijsko listino. Njene odločitve so končne. Na predlog izvršnega
komiteja voli člane MOK.

5

Skupščina lahko prenese pristojnost na izvršni komite.

23.
1

 Izvršni komite
Sestava

Izvršni komite sestavljajo predsednik, štirje podpredsedniki in deset
dodatnih članov. Izbira teh članov bo zrcalila sestavo skupščine.
Skupščina poskrbi za spoštovanje zgornjega načela na vsakih volitvah.
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Volitve

Vse člane izvršnega komiteja voli skupščina s tajnim glasovanjem z
večino oddanih glasov.
3

Trajanje mandatov

3.1 Trajanje predsedniškega mandata določa pravilo 24. Mandati
podpredsednikov in drugih desetih članov izvršnega komiteja
trajajo štiri leta.
3.2 Člani izvršnega komiteja začno svoje mandate ob koncu
skupščine, ki jih izvoli; vendar pa lahko takoj po izvolitvi
sodelujejo kot svetovalci na sejah izvršnega komiteja. Njihovi
mandati potečejo po končani zadnji redni skupščini, ki zaseda v
letu njihovega izteka.
4

Obnavljanje mandatov

4.1 Pogoje za obnovo predsedniškega mandata določa pravilo 24.
4.2 Podpredsednik je lahko na svoj položaj ponovno izvoljen po
najmanj štiriletnem obdobju. Podpredsednik v letu izteka svojega
mandata tudi ne more biti ponovno izvoljen za štiri leta v izvršni
komite, razen na mesto predsednika.
4.3 Člani, razen predsednika in štirih podpredsednikov, ne morejo biti
ponovno izvoljeni za štiri leta v izvršni komite po izteku svojega
mandata, razen na mesto predsednika ali podpredsednika.
5

Nezasedena mesta

5.1 Primer nezasedenega mesta predsednika določa pravilo 24.
5.2 Če je nezasedeno mesto podpredsednika, izvoli MOK novega
podpredsednika na svoji naslednji skupščini. Tako izvoljeni
podpredsednik ostane na tem mestu do izteka mandata
podpredsednika, ki ga zamenjuje. Takoj zatem je lahko ponovno
izvoljen na katerokoli mesto v izvršnem komiteju.
5.3 Če je nezasedeno kakšno drugo mesto v izvršnem komiteju, izvoli
MOK novega člana izvršnega komiteja na svoji naslednji
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skupščini. Tako izvoljeni novi član zaključi mandat člana, ki ga
nadomešča. Takoj zatem je lahko ponovno izvoljen na katerokoli
mesto v izvršnem komiteju.
6

Pravice in obveznosti

Izvršni komite vodi posle MOK. Še posebej ima naslednje dolžnosti:
6.1 skrbi, da se spoštuje Olimpijska listina;
6.2 prevzame polno odgovornost za upravljanje MOK;
6.3 potrjuje notranjo organizacijo MOK, organigram organiziranja
MOK in vse notranje predpise, ki se nanašajo na njegovo
organizacijo;
6.4 odgovarja za vodenje financ MOK in pripravlja letno poročilo;
6.5 skupščini rok predloži poročilo o vsaki predlagani spremembi
pravila ali določbe;
6.6 skupščini MOK predloži imena oseb, ki jih predlaga za volitve v
MOK;
6.7 nadzoruje postopek za sprejem in izbiro kandidatur za
organizacijo olimpijskih iger;
6.8 izbira in podeljuje priznanja MOK;
6.9 sestavlja dnevni red skupčin MOK;
6.10na predlog predsednika določa in odpušča glavnega direktorja in
generalnega sekretarja. O njunem napredovanju, sankcijah in
nagradah odloča predsednik;
6.11vodi zapisnike MOK;
6.12predpisuje v obliki, ki jo oceni za najprimernejšo (kodeksi,
zakoni, norme, smernice, vodniki, navodila) vse potrebne ukrepe,
ki zagotavljajo izboljšavo Olimpijske listine in organizacijo
olimpijskih iger;
6.13izvaja vse druge dolžnosti, ki mu jih določi skupščina.
Izvršni komite se sestane, kadar ga skliče predsednik na svojo pobudo
ali na željo večine članov.
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 Predsednik

1

MOK izvoli predsednika s tajnim glasovanjem izmed svojih članov
za obdobje osmih let. Predsednik je lahko ponovno izvoljen za
naslednje štiriletno obdobje. Kandidature se objavijo tri mesece pred
začetkom skupščine, na kateri se izvrši izvolitev.

2

Razen v primeru, ki ga določa člen 3, voli predsednika skupščina, ki
se skliče v drugem letu olimpiade.

3

Če predsednik ne more izpolnjevati svojih dolžnosti, ga na tem
položaju zamenja podpredsednik z najdaljšim stažem, dokler ni na
novi skupščini izvoljen nov predsednik. Novi predsednik nato ostane
na tem položaju do konca mandata predsednika, ki ga zamenjuje.
Predsednika se nato znova voli skladno s prvim stavkom zgornje točke
1.

4

Predsednik
predstavlja.

5

Predsednik ustanavlja stalne ali začasne komisije in delovne skupine,
po potrebi določa njihove zadolžitve in imenuje njihove člane.
Predsednik jih ukinja, če oceni, da so izvršili svoja pooblastila. Brez
predhodnega pristanka predsednika MOK ni mogoče sklicati nobene
seje takšnih komisij ali delovnih skupin. Predsednik je po svojem
položaju avtomatično član komisij in delovnih skupin in predseduje
vsaki njihovi seji, na kateri je prisoten.

predseduje vsem aktivnostim MOK in ga stalno

Ustanovi se komisija športnikov MOK: večino članov sestavljajo tisti
športniki, ki jih izvolijo športniki, udeleženci olimpijskih iger. Volitve
se izpeljejo med igrami olimpiad in zimskimi olimpijskimi igrami
skladno s pravili, ki jih določi izvršni komite MOK po posvetovanju s
komisijo športnikov in so poslana MZ in NOK eno leto pred
olimpijskimi igrami, na katerih so volitve.
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 Etična komisija MOK - Ukrepi in kazni

1

Etična komisija MOK skrbi za razvoj in dopolnjevanje okvira etičnih
vrednot in načel, vključno z Etičnim kodeksom, katerih osnova so
vrednote in načela, ki jih ščiti Olimpijska listina. Raziskuje tudi
pritožbe zaradi kršitve teh etičnih načel, vključno s kršitvijo Etičnega
kodeksa, in kadar je potrebno, predlaga kazni izvršnemu komiteju.

2

Skupščina ali izvršni komite lahko sprejmeta naslednje ukrepe ali
kazni:
2.1

v okviru olimpijskega gibanja:
2.1.1

v zvezi s člani MOK in častnimi člani:

a) ukor izvršnega komiteja;
b) začasna izključitev izvršnega komiteja MOK. Izključitev se
lahko razširi na vse pravice, prerogative in funkcije ki izhajajo
iz članstva te osebe.
Kazni lahko doletijo vse tiste člane MOK, doživljenjskega častnega
predsednika ali častne člane MOK, ki zaradi neprimernega vedenja
ogrožajo interese MOK.
Zgornji ukrepi ali kazni se lahko medsebojno dopolnjujejo.
Izvršni komite lahko odloči, da se ustreznemu članu, ,
doživljenjskemu častnemu predsedniku ali častnemu članu za celoten
čas obravnave njegovega primera, delno ali v celoti odvzamejo
pravice, prerogative in funkcije, ki izhajajo iz njegovega članstva.
Odvzem članstva MOK, doživljenjskega častnega predsednika ali
častnega članstva določa pravili 20.3.7 in 20.3.8.
2.1.2 v zvezi z mednarodnimi zvezami:
a) izločitev iz programa olimpijskih iger:
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• športa (skupščina);
• športne discipline (izvršni komite);
• tekmovanja (izvršni komite);

b) izguba priznanja (skupščina);
2.1.3 v zvezi z združenji MZ: ukinitev priznanja (skupščina);
2.1.4 v zvezi z NOK:
a) izguba pravice do prijave tekmovalcev za nastop na
olimpijskih igrah (izvršni komite);
b) izključitev (izvršni komite); v tem primeru izvršni
komite za vsak primer določi posledice za posamezen
NOK ter njegove športnike;
c) začasna ali stalna ukinitev priznanja; v primeru stalne
ukinitve priznanja NOK izgubi vse pravice, ki so mu bile
zagotovljene skladno z Olimpijsko listino;
d) izguba pravice organiziranja skupščine ali olimpijskega
kongresa (skupščina);
2.1.5 v zvezi z združenji NOK: ukinitev priznanja (skupščina);
2.1.6 v zvezi z mestom gostiteljem, organizacijskim komitejem
ali NOK; odvzem pravice organiziranja olimpijskih iger
(skupščina).
2.2 V okviru olimpijskih iger:
2.2.1 v zvezi s posameznimi tekmovalci in moštvi: začasni ali
stalni odvzem možnosti udeležbe na olimpijskih igrah ali
izključitev iz olimpijskih iger; v primeru izključitve morajo
biti vse pridobljene kolajne ali diplome vrnjene MOK
(izvršni komite);
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2.2.2 v zvezi s funkcionarji, vodstvom in drugimi člani katerekoli
delegacije kot tudi sodniki in člani žirije: začasni ali stalni
odvzem možnosti udeležbe na olimpijskih igrah ali
izključitev iz olimpijskih iger (izvršni komite);
2.2.3

v zvezi z drugimi akreditiranimi osebami: odvzem
akreditacije (izvršni komite).

2.2.4

rok za pritožbe zoper odločbe v okviru olimpijskih iger je
tri leta po dnevu zaključne slovesnosti teh olimpijskih
iger.

3

MOK lahko pred izvršitvijo kateregakoli ukrepa ali kazni izda
opozorilo.

4

Vsak posameznik, moštvo ali vsak drug posameznik ali pravna oseba
ima pravico do zagovora pred organom MOK, ki je pristojen za
določitev ukrepa ali kazni temu posamezniku, moštvu ali pravni osebi.
Pravica do zagovora v smislu tega predpisa vključuje pravico biti
seznanjem z obtožbo in pravico do osebnega zagovora ali zagovora v
pisni obliki.

5

O vsakem ukrepu ali kazni, za katero se odloči skupščina ali izvršni
odbor, mora biti ustrezna stranka obveščena pisno.

6

Vsi ukrepi ali kazni začno veljati takoj, razen če pristojni organ ne
odloči drugače.

26.
1

 Postopki
Redni postopek

1.1 Skupščinam in sejam izvršnega komiteja predseduje predsednik, v
njegovi odsotnosti pa po pristojnosti najvišji prisotni
podpredsednik. V primeru odsotnosti predsednika in
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podpredsednikov prevzame vlogo predsednika po stažu najstarejši
član izvršnega komiteja.
1.2 Za sklepčnost skupščine je potrebna polovica celotnega članstva
MOK in še en član. Za sklepčnost sej izvršnega komiteja je
potrebno šest članov.
1.3 Odločitve sprejema volilna večina, vendar pa je za vsako
spremembo osnovnih načel in predpisov potrebna dvotretjinska
večina prisotnih članov MOK na skupščini (omenjena večina, ki
jo sestavlja vsaj trideset članov). Spremenjeni predpisi stopijo v
veljavo takoj, če skupščina ne sklene drugače. Vprašanje, ki ni na
dnevnem redu, se lahko na skupščini obravnava, če to želi ena
tretjina članov ali če to odloči predsedujoči.
1.4 Vsak član ima en glas. Vzdržanost in prazni ali neveljavni volilni
lističi se ne upoštevajo pri izračunu zahtevane večine. Pooblastila
za volitve niso dovoljena. Na zahtevo predsedujočega ali vsaj
četrtine prisotnih članov je glasovanje tajno. V primeru
neodločenega glasovanja odloča predsedujoči seje.
1.5 Določila točk 1.3 in 1.4 se nanašajo na volitve bodisi oseb ali
mest gostiteljev. Vendar pa v primeru, če gre le za dva kandidata,
se za izvoljenega razglasi tisti, ki dobi večje število glasov.
1.6 Član MOK se ne sme udeležiti volitev v naslednjih primerih:
a)

kadar se volitve nanašajo na izbiro mesta gostitelja olimpijskih
iger in je državljan države, katere mesto kandidira za olimpijske
igre;

b)

kadar se volitve nanašajo na izbiro prizorišča skupščine ali
olimpijskega kongresa ali kateregakoli drugega zasedanja ali
dogodka in kandidira mesto ali druga javna ustanova države,
katere državljan je;

c)

kadar se volitve nanašajo na za izbiro in izvolitev članov MOK
in kandidira državljan države, katere državljan je;

d)

kadar se volitve nanašajo na izbiro na katerokoli mesto v
izvršnem komiteju ali katerokoli drugo mesto, ki ga zaseda član
MOK in kandidira državljan države, katere državljan je;
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kadar se volitve nanašajo na katerokoli drugo zadevo v zvezi z
državo, katere državljan je;

Če obstoja dvom,
predsedujoči seje.

odloča o udeležbi člana MOK na volitvah

1.7 Za vse volitve določi pravila predsednik MOK.
1.8 Vse zadeve v zvezi s potekom sej skupščin MOK, ki jih ne določa
Olimpijska listina, določi predsedujoči.
198 Skupščino sklene predsedujoči.
2

Postopek v nujnih primerih

2.1. V nujnih primerih lahko predsednik ali izvršni komite predložita
sklep o korespondenčnih volitvah članov MOK in jim postavita
rok za njihovo odločitev. Sklep je sprejet, če skupno število pisnih
odgovorov do tega roka ni manjše od polovice članstva ter še
enega člana ter če število prejetih odgovorov v korist
predlaganega sklepa doseže predpisano večino. O rezultatu je
treba takoj pisno obvestiti člane MOK. Predsednik odloči o
načinu izračuna zahtevane večine, še posebno če obstaja
kakršenkoli dvom glede pravne veljavnosti - zlasti zaradi zamude
pošte ali drugih posebnih okoliščin - o vsebinski verodostojnosti
enega ali več odgovorov in njihovem upoštevanju.
2.2. Predsednik MOK sme ukrepati ali odločati, kadar okoliščine
skupščini ali izvršnemu komiteju to onemogočajo. Takšen ukrep
ali odločitev morata biti predložena v odobritev pristojnemu
organu.
2.3. Resolucije, odločitve ali ukrepi, ki so sprejeti v takšnem
postopku, se ne morejo nanašati na spremembe Olimpijske listine.

27.
1

 Jeziki

Francoščina in angleščina sta uradna jezika MOK.
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2

Na vseh sejah MOK mora biti zagotovljeno simultano prevajanje v
nemščino, španščino, ruščino in arabščino.

3

Če se francoski in angleški teksti Olimpijske listine ali drugih
dokumentov MOK razlikujejo, velja tolmačenje pomena francoskega
teksta, razen če je pisno izrecno drugače odločeno.

28.

 Viri MOK

1

MOK sme sprejemati darila in zapuščine in pridobiti vse druge vire, ki
mu omogočajo dosego njegovih ciljev. Zbira prihodke iz koriščenja
pravic, vključno televizijskih pravic, ter iz naslova organiziranja
olimpijskih iger.

2

MOK sme del prihodkov, izvirajočih iz koriščenja televizijskih pravic,
podeliti MZ, NOK, vključno z Olimpijsko solidarnostjo ter OKOI.
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Mednarodne zveze (MZ)

29.

 Priznavanje MZ

Da bi pospešil olimpijsko gibanje, lahko MOK priznava MZ, ki so
nevladne organizacije in upravljajo enega ali več športov na svetovni
ravni in katerih članice te športe upravljajo na nacionalni ravni. Za
pridobitev priznanja MOK morajo MZ spoštovati Antidopinški kodeks
olimpijskega gibanja in izvajati učinkovita testiranja izven tekmovanj
skladno s sprejetimi pravili. MZ, ki jih MOK na novo prizna, postanejo
začasno članice za obdobje dveh let ali za katerokoli obdobje, ki ga določi
izvršni komite MOK. Po tem obdobju priznanje avtomatično preneha, če
ga MOK ni pisno dokončno potrdil.
Zaradi vloge MZ v okviru olimpijskega gibanja, morajo biti njihovi statuti,
postopki in aktivnosti skladni z Olimpijsko listino. Skladno s temi pogoji
ohrani vsaka MZ svojo neodvisnost in avtonomijo pri upravljanju svojega
športa.

30.
1

 Vloga MZ

Vloga MZ je:
1.1. Postavlja in uveljavlja pravila v ustreznih športih ter zagotavlja
njihovo spoštovanje;
1.2. Zagotavlja razvoj svojih športov po svetu;
1.3. Prispeva k doseganju ciljev, določenih v Olimpijski listini;
1.4. Postavlja svoje kriterije o kvalifikacijah za tekmovanja na
olimpijskih igrah skladno z Olimpijsko listino ter jih predloži
MOK v odobritev;
1.5. Prevzame odgovornost za tehnično kontrolo in upravljanje svojih
športov na olimpijskih igrah in na drugih igrah pod
pokroviteljstvom MOK;
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1.6. Zagotavlja tehnično pomoč pri praktičnih izboljšavah programov
Olimpijske solidarnosti.
2

Poleg tega lahko MZ:
2.1

Oblikujejo predloge, naslovljene na MOK glede Olimpijske
listine in olimpijskega gibanja na splošno, vključno glede
organizacije in lastništva olimpijskih iger;

2.2 Izražajo svoje mnjenje glede kandidature za organizacijo
olimpijskih iger, zlasti glede tehničnih sposobnosti kandidirajočih
mest;
2.3 Sodelujejo v pripravah na olimpijske kongrese;
2.4 Na prošnjo MOK sodelujejo v dejavnostih komisij MOK.
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Nacionalni olimpijski komiteji (NOK)

31.

 Poslanstvo in vloga NOK*

1

NOK razvijajo in ščitijo olimpijsko gibanje v svojih državah skladno z
Olimpijsko listino.

2

NOK:
2.1. Širijo osnovna načela olimpizma na nacionalni ravni v okviru
športnih aktivnosti in drugače prispevajo k širjenju olimpizma v
učnih programih športa in športnega izobraževanja v šolah in
univerzitetnih ustanovah. Skrbijo za ustanavljanje institucij, ki se
posvečajo olimpijski vzgoji. Še posebej se zavzemajo za
ustanavljanje in aktivnosti nacionalnih olimpijskih akademij,
olimpijskih muzejev in kulturnih programov v zvezi z
olimpijskim gibanjem.
2.2. Zagotavljajo spoštovanje Olimpijske listine v svojih državah.
2.3. Spodbujajo razvoj vrhunskega športa in športa za vse.
2.4. Pomagajo pri izobraževanju športnih funkcionarjev z
organiziranjem tečajev in poskrbe, da takšni tečaji prispevajo k
širjenju osnovnih načel olimpizma.
2.5. Se obvezujejo, da bodo posredovali proti vsaki obliki razlikovanja
in nasilja v športu.
2.6. Se borijo proti uporabi škodljivih snovi in postopkov, ki so jih
prepovedali MOK ali MZ, še posebej s povezovanjem s
pristojnimi institucijami svojih držav in tako omogočijo
izvajajanje zdravniške kontrole v optimalnih pogojih.

3

NOK imajo izključno pravico do predstavljanja svojih držav na
olimpijskih igrah in na regionalnih, celinskih ali svetovnih športnih
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tekmovanjih pod okriljem MOK. S svojimi športniki se morajo
udeleževati olimpijskih iger.
4

NOK so pooblaščeni za določanje mest, ki lahko kandidirajo za
organizacijo olimpijskih iger v svojih državah.

5

NOK sodelujejo z ustreznimi vladnimi telesi, s katerimi vzdržujejo
harmonične odnose; učinkovito prispevajo k sprejemanju programov
razvoja športa na vseh ravneh. Ker šport koristi zdravju in pozitivno
vpliva na izobraževanje, gospodarstvo in družbeni red, je zaželjeno, da
nacionalni olimpijski komiteji uživajo podporo javnih ustanov pri
doseganju svojih ciljev. Vendar pa morajo NOK obdržati svojo
avtonomnost in se upreti vsakemu pritisku, vključno pritiskom
politične, verske ali ekonomske narave, ki bi jim lahko preprečili
izpolnjevanje načel Olimpijske listine.

6

NOK imajo pravico da:
6.1 Izražajo predloge, naslovljene na MOK glede Olimpijske listine
in olimpijskega gibanja na splošno, vključno z organizacijo in
lastništvom olimpijskih iger.
6.2 Izražajo mnenje glede kandidatur za organizacijo olimpijskih iger.
6.3 Sodelujejo v pripravah na olimpijske kongrese.
6.4 Na prošnjo MOK sodelujejo v aktivnostih komisij MOK.

7

MOK pomaga NOK izpolnjevati njihovo poslanstvo s pomočjo svojih
različnih oddelkov ter z Olimpijsko solidarnostjo.

8

Za uresničevanje svojega poslanstva smejo NOK sodelovati z
vladnimi in nevladnimi telesi. Vendar pa se nikoli ne smejo
povezovati z nobeno dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z Olimpijsko
listino.
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Poleg ukrepov in kazni, ki veljajo v primeru kršenja Olimpijske listine
sme MOK, potem ko je zaslišal NOK, le-tega izključiti ali mu odreči
svoje priznanje:
9.1 Če je delovanje tega NOK ovirano zaradi pravnih predpisov ali
pravil, ki veljajo v njegovi državi ali zaradi aktivnosti športnih ali
drugih pravnih oseb v okviru takšne države.
9.2 Če je ovirano izražanje volje nacionalnih zvez ali drugih pravnih
oseb, ki temu NOK pripadajo ali so predstavljane v njegovem
okviru, zaradi pravnih predpisov ali pravil, ki v takšni državi
veljajo ali zaradi delovanj športnih ali drugih pravnih oseb v
takšni državi.

32.
1

 Sestava NOK*

Ne glede na svojo sestavo, morajo NOK vključevati:
1.1 Člane MOK v svoji državi, če obstajajo. Ti člani imajo pravico do
glasovanja na generalnih skupščinah NOK. Člani MOK, izvoljeni
skladno z odstavkom 2.2.4. določbe k pravilu 20 so po svojem
statusu tudi člani izvršnega organa NOK, v katerem imajo volilno
pravico.
1.2 Vse nacionalne zveze, včlanjene v MZ, ki vključujejo športe iz
sporeda olimpijskih iger ali predstavnike, ki jih same določijo
(najmanj pet takšnih zvez). Navesti je treba dokazilo, da takšne
nacionalne zveze opravljajo realne in specifične športne aktivnosti
v svoji državi in na mednarodnen področju, zlasti z
organiziranjem in
sodelovanjem na tekmovanjih
in
izboljševanjem sporedov treniranja športnikov. NOK sme priznati
eno samo nacionalno zvezo za vsak šport, ki ga ta zveza
predstavlja. Nacionalne zveze in njihovi izbrani predstavniki
morajo sestavljati volilno večino skupščine NOK in njegovega
izvršnega organa.
1.3 Aktivne športnike ali bivše aktivne športnike, ki so sodelovali na
olimpijskih igrah; vendar morajo slednji zapustiti svoje mesto
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najkasneje ob koncu tretje olimpiade po zadnjih olimpijskih igrah,
na katerih so sodelovali.
2

NOK lahko sprejme za svoje člane:
2.1. nacionalne zveze športov, ki niso vključeni v spored olimpijskih
iger, zveze pa so vključene v MZ, ki jih priznava MOK;
2.2. Skupine, ki združujejo več športov ali druge športno usmerjene
organizacije ali njihove predstavnike, kakor tudi državljane, ki
lahko povečajo učinkovitost NOK ali ki imajo izredne zasluge za
šport in olimpizem.

3

Pri obravnavanju vprašanj, ki se nanašajo na olimpijske igre, se
upošteva samo volilne glasove predstavnikov članov izvršnega organa
NOK in nacionalnih zvez v skupščini NOK, vključenih v MZ, ki
predstavljajo športe, vključene v spored olimpijskih iger.

4

Vlade ali druge javne institucije ne smejo imenovati nobenih članov
NOK. Vendar pa lahko NOK po svoji presoji izvoli za svoje člane
predstavnike teh institucij.

5

Za uveljavitev pravice do pravice obstoja, mora MOK priznati NOK
pred začetkom delovanja. Priznanje je lahko dodeljeno le organizaciji,
katere področje delovanja ustreza mejam države, v kateri je
ustanovljena in kjer ima sedež.



DOLOČBA K PRAVILOMA 31 in 32

1
1.1. NOK, ki zaprosi za priznanje MOK mora izpolnjevati vse pogoje,
ki so predpisani v pravilu 32. Prosilec mora predložiti MOK v
odobritev dve kopiji svojih statutov v francoščini in angleščini.
NOK, ki zaprosi za priznanje, mora dobiti od vsake MZ, ki ji je
priključena nacionalna zveza, članica tega NOK, izjavo, ki MOK
potrjuje, da pristojna MZ s tem soglaša.
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1.2. Vsak NOK, ki zaprosi za priznanje in je njegove statute potrdil
MOK, mora poslati MOK izvod statuta, prošnjo za priznanje in
spisek članov svojega izvršnega organa, ki jih podpišeta in
overovita njegov predsednik in generalni sekretar.
2

Pravila vsakega NOK morajo biti vedno skladna z Olimpijsko listino
in se morajo nanjo izrecno sklicevati. Če obstoja kakršenkoli dvom
glede pomena ali razlage pravil NOK, ali če obstoja nasprotje med
pravili NOK in Olimpijsko listino, prevladajo pravila olimpijske
listine.

3

Vse spremembe že pravil NOK, ki jih je odobril MOK, morajo biti
poslane MOK s prošnjo za odobritev. V MOK je treba poslati tudi
kopije zapisnikov sej, na katerih so bile izpeljane volitve ali
zamenjave članov. Vse dokumente morata verificirati predsednik in
generalni sekretar NOK.

4

Skupščina NOK mora zasedati vsaj enkrat letno.

5

Člani izvršnega organa NOK morajo biti voljeni vsaj vsake štiri leta
na skupščini, ki ima na dnevnem redu volitve.

6

Člani NOK, razen tistih, ki se posvetijo administraciji v športu, ne
prejemajo nobenih honorarjev ali kakršnihkoli drugih ugodnosti za
uresničevanje svojih nalog. Vendar jim lahko povrnejo potne stroške
in stroške nastanitve ter druge upravičene stroške, ki nastanejo pri
njihovih nalogah.

7

NOK, ki začasno ali stalno izgubijo priznanje MOK, s tem izgubijo
vse pravice, ki jim jih je MOK podelil, predvsem:
7.1. Imenovanja Nacionalni olimpijski komite;
7.2. Uporabe svojih olimpijskih znakov;
7.3. Koriščenja uslug Olimpijske solidarnosti;
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7.4. Udeležbe pri aktivnostih, ki jih vodi ali so pod okriljem MOK
(vključno regionalne igre);
7.5. Pošiljanja tekmovalcev, vodstev delegacij in drugega osebja
delegacije na olimpijske igre;
7.6. Pripadanja katerikoli zvezi NOK;
8

NOK izvajajo naslednje naloge:
8.1. Ustanavljajo, organizirajo in vodijo svoje delegacije na
olimpijskh igrah in na regionalnih, celinskih ali svetovnih
tekmovanjih v različnih športih pod okriljem MOK. Odločajo o
prijavah športnikov, ki jih predlagajo pristojne nacionalne športne
zveze. Pravila za izbor športnikov upoštevajo poleg športnikovih
rezultatov tudi njegovo sposobnost biti vzor športni mladini svoje
države. NOK morajo zagotoviti, da prijave, ki jih predlagajo
nacionalne zveze, v celoti ustrezajo predpisom Olimpijske listine.
8.2. Poskrbe za opremo, prevoz in nastanitev članov svojih delegacij.
Člane delegacije zavarujejo proti smrti, poškodbam in bolezni,
krijejo stroške zdravljenja in zdravil ter člane delegacije
zavarujejo proti odgovornosti do tretje osebe. Odgovorni so za
vedenje članov svoje delegacije.
8.3. Imajo izključno pravico predpisovati in določati svojim
delegacijam oblačila za prosti čas in uradne slovesnosti, ki jih
morajo nositi, ter opremo, ki jo morajo uporabljati med
olimpijskimi igrami in športnimi tekmovanji in slovestnostmi, ki
so povezane z njimi.
Ta izključna pravica ne velja za posebna oblačila in opremo, ki jih
športniki delegacij NOK uporabljajo med športnimi tekmovanji.
Po tem pravilu priznavajo pristojni NOK za posebna oblačila in
opremo tista specializirana oblačila in opremo, ki bistveno
vplivajo na športnikove dosežke. Vsako reklamiranje
specializiranih oblačil ali opreme, ki so kakorkoli jasno ali
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določno povezana z olimpijskimi igrami, je treba predložiti v
potrditev pristojnemu NOK.
9

Priporočljivo je, da NOK:
9.1. Redno organizirajo, če je mogoče vsako leto, olimpijski dan ali
olimpijski teden, z namenom okrepiti olimpijsko gibanje;
9.2. V svojo aktivnost vključujejo širjenje kulture in umetnosti v
športu in olimpizmu;
9.3. Sodelujejo v programih Olimpijske solidarnosti;
9.4. Iščejo vire financiranja, ki jim bodo v celoti omogočali vzdrževati
svojo avtonomijo. Zbiranje sredstev mora biti skladno z
Olimpijsko listino in mora potekati tako, da ne trpita dostojanstvo
in neodvisnost NOK.

33.

 Nacionalne zveze

Za pridobitev priznanja NOK in članstva v NOK, mora nacionalna zveza
izvajati specifično pravo športno dejavnost, biti včlanjena v mednarodno
zvezo, ki jo priznava MOK in delati skladno z Olimpijsko listino in pravili
svoje mednarodne zveze.

34.

 Država in ime NOK

1

V Olimpijski listini pomeni izraz "država" vsako deželo, državo,
ozemlje ali del ozemlja, ki ga MOK po lastni preudarnosti šteje za
področje NOK, ki ga priznava.

2

Ime NOK mora odražati ozemeljski obseg in tradicijo te države in ga
mora odobriti MOK.
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 Zastava, simbol in himna

Zastavo, simbol in himno, ki si jih za uporabo ob uresničevanju svoje
dejavnosti, vključno z olimpijskimi igrami, izbere NOK, mora odobriti
izvršni komite MOK.
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Olimpijske igre

I.

Organizacija in izvedba olimpijskih iger

36.

 Olimpijske igre

1

Igre olimpiade potekajo v prvem letu olimpijskega obdobja.

2

Od leta 1994, leta XVII. zimskih olimpijskih iger, so zimske olimpijske igre na
programu vsako drugo leto po koledarskem letu, s katerim se prične olimpiada.

3

Čast gostitelja olimpijskih iger pripade mestu, ki ga MOK izbere za mesto gostitelja
olimpijskih iger.

4

Pred izvolitvijo mesta gostitelja kandidirajoča mesta predlagajo izvršnemu komiteju
MOK čas za izvedbo iger v letu, določenem za leto olimpijskih iger.

5

Če se olimpijske igre v letu, ko bi morale potekati, ne izpeljejo, se pravice mestu
gostitelju prekličejo.
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Igre olimpiad in zimskih olimpijskh iger ne smejo trajati več kot šestnajst dni. Če ob
nedeljah ali državnih praznikih niso načrtovana nobena tekmovanja, se lahko temu
primerno igre podaljšajo, če to potrdi izvršni komite MOK.

37.

 Izbira mesta gostitelja*

1

Izbira mesta gostitelja je izključna pristojnost MOK.

2

Za organizatorja olimpijskih iger se lahko prijavi le mesto, katerega kandidaturo
odobri NOK njegove države. Prošnjo za organiziranje olimpijskih iger mora uradna
ustanova s privoljenjem NOK predložiti MOK. Uradna ustanova kandidirajočega
mesta in NOK morata zagotoviti, da bodo olimpijske igre organizirane skladno s
pričakovanji in pod pogoji MOK. Če se za organizacijo istih olimpijskih iger
poteguje več mest iste države, mora NOK odločiti, katero izmed njih bo predlagal za
volitve.

3

Mesta, katerih kandidature je odobril njihov NOK, določajo pravila, predvidena v
določbi tega pravila.

4.

Mestu se zaupa organiziranje olimpijskih iger le, če vlada ustrezne države predloži
MOK dokument, v katerem zagotavlja, da bo država spoštovala Olimpijsko listino.
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5

Vsako mesto, ki se prijavi za organiziranje olimpijskih iger, se mora pisno obvezati,
da bo spoštovalo pogoje, predpisane za kandidirajoča mesta, ki jih je izdal izvršni
komite MOK, kot tudi tehnična pravila, ki jih je predpisala mednarodna zveza
vsakega športa, vključenega v program olimpijskih iger. Postopek, ki ga morajo
upoštevati kandidirajoča mesta, določi izvršni komite MOK.

6

Vsako kandidirajoče mesto mora ponuditi finančno garancijo, ki je primerna po
mnenju izvršnega komiteja MOK. Garancijo lahko dajo samo mesto, lokalne,
regionalne ali nacionalne javne skupnosti, država ali druge tretje osebe. MOK mora
objaviti naravo, obliko in točno vsebino zahtevane garancije vsaj šest mesecev pred
začetkom skupščine MOK, na kateri se dodele olimpijske igre.

7

Volitve, na katerih se izvoli mesto gostitelja, potekajo v državi, v kateri ni nobenega
mesta, ki bi kandidiralo za organizacijo olimpjskih iger, potem ko je komisija za
ocenjevanje kandidirajočih mest skrbno proučila poročilo. Razen v izjemnih
okoliščinah morajo biti volitve izpeljane sedem let pred olimpijskimi igrami.

8

MOK sklene pisni sporazum z mestom gostiteljem in NOK njegove države, v
katerem podrobno navaja obveznosti, ki jih mora izpolnjevati mesto gostitelj.
Sporazum se podpiše takoj po izvolitvi mesta gostitelja.
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1 NOK vodi in soodgovarja za dejavnosti in upravljanje svojega mesta, bodočega
gostitelja, v zvezi s kandidaturo, od dneva vložitve kandidature MOK.
2 Vsa mesta, ki se prijavijo za kandidata za gostitelja olimpijskih iger, morajo opraviti
postopek potrditve kandidature, za katerega je pristojen izvršni komite MOK in ga
natančno določa. Izvršni komite MOK odloči, katera mesta bodo izbrana za
kandidirajoča mesta.
3 Kandidature mest, ki se prijavijo za gostitelja olimpijskih iger, pregleda komisija za
ocenjevanje kandidirajočih mest.
4 Predsednik MOK določi dve komisiji za ocenjevanje kandidirajočih mest. Inter alia ju
sestavljajo:
•

Za igre olimpiad trije člani predstavniki MZ, trije člani predstavniki NOK, štirje člani
MOK, en član, ki ga predlaga komisija športnikov, en član, predstavnik
Mednarodnega paraolimpijskega komiteja ter strokovnjaki, ki lahko dajo koristen
nasvet;

•

Za zimske olimpijske igre dva člana, predstavnika MZ, dva člana, predstavnika NOK,
trije člani MOK, en član, ki ga predlaga komisija športnikov, en predstavnik
Mednarodnega paraolimpijskega komiteja in strokovnjaki, ki lahko dajo koristen
nasvet.

4.POGLAVJE

53Nacionalni olimpijski komiteji

Predsednik vsake komisije za ocenjevanje kandidirajočih mest je eden od članov
MOK. Komisiji proučita kandidature vseh kandidirajočih mest, pregledata prizorišča
in predložita MOK pisno poročilo o vseh kandidaturah najkasneje dva meseca pred
datumom začetka skupščine, ki izvoli mesto, gostitelja olimpijskih iger.
Noben član komisije ne sme biti državljan države, katere mesto kandidira za
olimpijske igre.
5 Izvršni komite MOK na osnovi poročila komisije za ocenjevanje sestavi seznam kandidirajočih mest, ki
se predloži skupščini MOK za volitve.

38.

 Prizorišče olimpijskih iger

1

Vsi športi morajo potekati v mestu gostitelju olimpijskih iger, razen če le-to pridobi
od MOK pravico, da organizira določena tekmovanja v drugih mestih ali na
prizoriščih, ki so v isti državi. Vse takšne prošnje morajo biti v pisni obliki predložene
MOK najkasneje pred obiskom komisije za ocenjevanje kandidirajočih mest.
Otvoritvena in zaključna slovesnost morata biti organizirani v mestu gostitelju.

2

Če za zimske olimpijske igre, iz geografskih ali topografskih razlogov določenega
tekmovanja ali športne discipline ni mogoče organizirati v državi mesta gostitelja, sme
MOK izjemoma dovoliti, da te potekajo v sosednji državi.

3

NOK, OKOI in mesto gostitelj morajo zagotoviti, da brez privoljenja izvršnega
komiteja MOK v času olimpijskih iger ali v tednu pred in po olimpijskih igrah ne
poteka v mestu prireditelju ali v njegovi okolici ali na drugih tekmovalnih prizoriščih
noben pomemben nacionalen ali mednarodni sestanek ali prireditev.

39.

 Organizacijski komite (OKOI)*

1

MOK zaupa organizacijo olimpijskih iger NOK države mesta gostitelja ter mestu
gostitelju. NOK mora zato organizirati organizacijski komite (OKOI), ki od
ustanovitve neposredno sodeluje z MOK in od njega prejema navodila.

2

OKOI ima status pravne osebe.

3

Izvršni komite OKOI sestavljajo:
• član ali člani MOK v državi;
• predsednik ali generalni sekretar NOK;
• vsaj en član, ki predstavlja in ga je določilo mesto gostitelj.
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V izvršnem telesu so lahko vključeni tudi predstavniki javnih ustanov ali druge vodilne
osebnosti.
4

Od svoje ustanovitve do svoje ukinitve mora OKOI izvajati aktivnosti skladno z
Olimpijsko listino, pogodbo, sklenjeno med MOK, NOK in mestom gostiteljem ter
skladno z navodili izvršnega komiteja MOK.

5

V primeru nespoštovanja predpisanih pravil ali prekinitve sklenjenih obveznosti, je
MOK upravičen odvzeti pravico do organizacije olimpijskih iger - kadarkoli in s
takojšnjo veljavo - mestu gostitelju, OKOI in NOK, ne da bi to imelo posledice pri
povrnitvi škode, ki je bila na ta način narejena MOK.

40.

 Odgovornosti

NOK, OKOI in mesto gostitelj so soodgovorni za vse obveznosti, sklenjene posamezno
ali skupaj glede organiziranja in izpeljave olimpijskih iger razen finančnih obveznosti, ki
sta jih skupaj dolžna nositi mesto gostitelj in OKOI brez izključitve odgovornosti
katerekoli druge osebe, posebno takšnih iz garancij, danih skladno s pravilom 37, člen 5.
MOK ne nosi za to nobene finančne odgovornosti.

41.
1
1.1

 Povezava med NOK in OKOI
Atašeji

Za lažje sodelovanje med OKOI in NOK sme vsak NOK po posvetovanju z
OKOI imenovati svojega atašeja.

1.2 Ataše je posrednik med OKOI in svojim NOK in mora biti stalno v povezavi z
obema komitejema, da pomaga pri reševanju problemov v zvezi s potovanjem,
nastanitvijo in drugimi zadevami.
1.3 Med olimpijskimi igrami mora biti ataše akreditiran kot član delegacije svojega
NOK dodatno k kvoti sodelujočih. Ataše je lahko državljan tuje države.
2

Vodje delegacij

2.1

Med olimpijskimi igrami prevzamejo vodje delegacij, ki jih je imenoval njihov
NOK, odgovornost za tekmovalce, vodstvo delegacije in drugo osebje delegacije
NOK; njihova naloga je - poleg drugih dolžnosti, ki jim jih je dodelil njihov
NOK - da se povezujejo z MOK, MZ in OKOI.

2.2

Vodja delegacije stanuje v olimpijski vasi in ima dostop do zdravstvenih
objektov, prizorišč za treninge in tekmovanja kakor tudi središča, namenjenega
sredstvom javnega obveščanja, in hotela olimpijske družine.
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Koordinacijska komisija

3.1 Da bi izboljšal sodelovanje z MOK, MZ in NOK na eni strani in OKOI na drugi
strani, ustanovi predsednik takoj, ko je po izbiri mesta gostitelja, organizatorja
olimpijskih iger to mogoče, koordinacijsko komisijo, ki vzpostavi delovno
sodelovanje med njimi. Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki MOK, MZ,
NOK in predstavnik športnikov, nadzoruje napredovanje del OKOI, oceni in
prouči vso glavno dokumentacijo v zvezi z organizacijo olimpijskih iger, nudi
pomoč OKOI, služi za povezavo z OKOI in MOK, MF in NOK in prevzame
vsako dodatno pristojnost, ki ji jo poveri izvršni komite MOK.
3.2 V primeru katerekoli zadeve, za katero koordinacijska komisija meni, da je ni
sposobna rešiti, ali v primeru, da katera od strank odklanja delovanje skladno z
njenim sklepom, o tem skupaj z vsemi okoliščinami poroča izvršnemu komiteju
MOK, ki sprejme končno odločitev.
3.3 Na olimpijskih igrah koordinacijska komisija stalno poroča izvršnemu komiteju
MOK, predsednik komisije pa je lahko vabljen na vsakodnevne koordinacijske
sestanke z OKOI.
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Pooblastila kordinacijske komisije vsebujejo:
1

Zagotoviti učinkovito obveščenost vseh MZ in NOK o stališčih MZ in NOK v zvezi
z olimpijskimi igrami.

2

Zagotoviti, da je MOK vedno dobro obveščen o stališčih, ki so jih izrazile MZ in
NOK v zvezi z olimpijskimi igrami.

3

Proučiti in po posvetovanju z MOK uvesti nove koristne dejavnosti, ki bi izboljšale
sodelovanje z NOK, zlasti v zvezi z zračnim prometom, prtljago, najemanjem
prenočišč za dodatne športne funkcionarje, postopke za razdelitev vstopnic MZ,
NOK in pooblaščenim potovalnim agencijam.

4

Predlagati OKOI in se z njim pogovoriti po odobritvi izvršnega komiteja MOK o:
4.1 razporeditvi namestitev in objektov v olimpijski vasi ter na prizoriščih tekmovanj
in treningov;
4.2 stroških udeležbe, namestitvi in odgovarjajočih uslug, ki jih zagotavlja OKOI;
4.3 predpisov glede prevoza ter namestitve tekmovalcev in funkcionarjev ter drugih
zadevah, ki so po njenem mnenju pomembne za dobro počutje tekmovalcev in
funkcionarjev in zmožnost opravljanja potrebnih nalog na olimpijskih igrah.

5

Nadzorovati tekmovališča, prizorišča za treninge in druge objekte in o vseh zadevah,
ki jih v zvezi s tem ne bi mogli sami rešiti, poročati izvršnemu komiteju MOK.

6

Zagotoviti, da OKOI primerno reagira na stališča vodij delegacij.

7

Ustanovi, s privoljenjem izvršnega komiteja MOK, specializirane delovne skupine za
posamezna področja organizacije olimpijskih iger in o tem poroča koordinacijski
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komisiji, kateri posreduje tudi priporočila za izboljšave, ki bi jih naj izvedla
koordinacijska komisija.
8

Po olimpijskih igrah analizirati organizacijo iger in o teh zadevah poročati izvršnemu
komiteju MOK.

42.

 Olimpijska vas*

1

Da bi na enem mestu zbral vse tekmovalce, vodstva delegacij in drugo osebje
delegacij, mora OKOI za sprejem le-teh pripraviti Olimpijsko vas vsaj dva tedna
pred otvoritveno slovesnostjo in vsaj tri dni po sklepni slovesnosti iger olimpiad ter
vsaj osem dni pred otvoritveno slovesnostjo in vsaj tri dni po sklepni slovesnosti
zimskih olimpijskih iger. Olimpijska vas mora ustrezati vsem zahtevam Vodnika po
olimpijski vasi, ki ga pripravi izvršni komite MOK.

2

Številčne kvote vodstev delegacij in drugega osebja delegacij, ki je nastanjena v
olimpijski vasi, so objavljene v publikaciji "Prijave za športna tekmovanja in vodnik
akreditacij" (Entries for Sports Competitions and Accreditation Guide") in jih potrdi
izvršni komite MOK.
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1 Če MOK pooblasti OKOI za organizacijo tekmovanj zunaj mesta prireditelja, lahko
izvršni komite MOK od OKOI zahteva, da preskrbi primerno namestitev, usluge in
objekte, enakovredne tistim, ki jih navaja »Vodič olimpijske vasi« (»Olympic Village
Guide«).
2

OKOI plača vse stroške prehrane in namestitve tekmovalcev, vodstva delegacij in
drugega osebja delegacij v Olimpijski vasi kot tudi stroške njihovih lokalnih
prevozov.

43.

Prostori in pripomočki za MZ športov, vključenih v
program olimpijskih iger

Med olimpijskimi igrami mora OKOI na svoje stroške nuditi MZ športov, vključenih v
program iger prostore in pripomočke, potrebne za izpeljavo dejavnosti tehnične narave.
OKOI mora MZ, če za to zaprosijo, a na njihove stroške, in če je to odobril izvršni
komite MOK, zagotoviti tudi administrativne in tehnične usluge in prostore ter
namestitev, za njihove kongrese ali sestanke v mestu, prireditelju olimpijskih iger.

44.
1

 Kulturni program*

OKOI mora pripraviti program kulturnih prireditev, ki jih mora predhodno predložiti
izvršnemu komiteju MOK.
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Program mora spodbujati dobre odnose med ljudmi, medsebojno razumevanje in
prijateljstvo med udeleženci in drugimi, ki so na olimpijskih igrah.
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1

Kulturni program mora vsebovati:
1.1 kulturne prireditve, organizirane v olimpijski vasi in simbolizirajo univerzalnost
in raznolikost človekove kulture;
1.2 druge prireditve z enakim namenom, ki so v glavnem v mestu gostitelju, z
določenim številom sedežev, rezerviranih in brezplačnih za udeležence, ki jih je
akreditiral MOK.

2. Kulturni program mora trajati vsaj v času, ko je odprta olimpijska vas.

II.

udeležba na Olimpijskih igrah

45.

 Pravila udeležbe *

Da bi tekmovalec, ki ga mora prijaviti njegov NOK, smel nastopati na olimpijskih igrah,
mora izpolnjevati pogoje Olimpijske listine ter pravila pristojne MZ, ki jih je potrdil
MOK. Tekmovalec mora zlasti:
- spoštovati duh fair-playa in nenasilja in se skladno s tem vesti na športnem
igrišču;
- se odreči vsaki uporabi prepovedanih stredstev ali metod, ki jih
prepovedujejo pravila MOK, MZ ali NOK;
- spoštovati in v vseh pogledih ravnati skladno z Medicinskim pravilnikom
MOK.
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1

Vsaka MZ določi lastne pogoje kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah skladno z
Olimpijsko listino. Kriterije mora predložiti v potrditev izvršnemu komiteju MOK.

2

O uporabi kvalifikacijskih kriterijev odločajo članice nacionalne športne zveze in
NOK v skladu s pristojnimi MZ.
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3

Noben tekmovalec, ki sodeluje na olimpijskih igrah, ne sme dovoliti, da bi se
njegova oseba, ime, slika ali športni nastopi med olimpijskimi igrami uporabili v
reklamne namene drugače, kot to dovoljuje izvršni komite MOK.

4

Nobena finančna obveznost ne more biti pogoj
tekmovalca na olimpijskih igrah..

46.

za prijavo ali sodelovanje

 Državljanstvo tekmovalcev*

1

Vsak tekmovalec na olimpijskih igrah mora biti državljan države NOK, ki ga je
prijavila.

2

Vsi spori v zvezi z navedbo države, ki jo sme zastopati tekmovalec na olimpijskih
igrah, razreši izvršni komite MOK.
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1

Tekmovalec, ki je istočasno državljan dveh ali več držav, sme zastopati katerokoli
državo, ki jo sam izbere. Vendar pa, ko je zastopal eno državo na olimpijskih igrah
ali svetovnem ali regionalnem prvenstvu, ki ga priznava pristojna MZ, ne sme več
zastopati drugih držav, če je to skladno s pogoji, objavljenimi v točki 2, ki se
nanašajo na osebe, ki so spremenile ali pridobile novo državljanstvo.

2

Tekmovalec, ki je predstavljal eno državo na olimpijskih igrah, celinskih ali
regionalnih igrah ali na svetovnih ali regionalnih prvenstvih, ki jih priznava pristojna
MZ, in ki je spremenil svoje državljanstvo ali pridobil novo državljanstvo, lahko
sodeluje na olimpijskih igrah, da bi zastopal svojo novo državo, pod pogojem, da so
pretekla vsaj tri leta odkar je tekmovalec zadnjič zastopal svojo prejšnjo državo. To
obdobje lahko izvršni komite MOK, upoštevajoč okoliščine vsakega primera, skrajša
ali celo prekliče sporazumno z NOK in pristojno MZ.

3

Če država, pokrajina, prekomorsko področje ali kolonija pridobi neodvisnost, če se
država združi z drugo državo in se pri tem spremeni meja, ali če MOK prizna nov
NOK, sme tekmovalec še naprej zastopati državo, ki ji pripada ali ji je pripadal.
Vendar pa se lahko odloči, da bo zastopal novo državo ali se prijavi na olimpijske
igre preko svojega novega NOK, če ta obstaja. To lahko stori le enkrat.

4

V vseh drugih primerih, ki jih ta določba ne obravnava posebej, zlasti v primerih,
kjer bi bil tekmovalec v položaju, ko ne bi zastopal države, katere državljan je, ali bi
imel možnost izbirati državo, ki jo namerava zastopati, o vseh vprašanjih posamične
ali splošne narave, še zlasti o vprašanju posebnih zahtev glede narodnosti,
državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča tekmovalcev, vključno z dolžino
čakalnega obdobja, odloča izvršni komite MOK .
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 Starostna omejitev

Za tekmovalce na olimpijskih igrah ni nobene starostne omejitve razen tistih, ki so
predpisane iz zdravstvenih razlogov v pravilih o tekmovanjih MZ.

48.

 Medicinski pravilnik o prepovedi jemanja poživil in
medicinska komisija olimpijskega gibanja

1. Medicinski pravilnik olimpijskega gibanja o prepovedi jemanja poživil
Medicinski pravilnik olimpijskega gibanja o prepovedi jemanja poživil je obvezen za
celotno olimpijsko gibanje. Medicinski pravilnik, ki med drugim skrbi tudi za
prepoved jemanja poživil, določa vrste prepovedanih zdravil in postopkov, izdaja
seznam akreditiranih laboratorijev, skrbi za obvezne zdravniške kontrole in preglede
tekmovalcev in predvideva potrebne kazni v primeru kršitve tega Medicinskega
pravilnika.
2.

Medicinska komisija

2.1. Predsednik MOK imenuje medicinsko komisijo, ki je pooblaščena za opravljanje
naslednjih dolžnosti:
2.1.1. Medicinski pravilnik olimpijskega gibanja o prepovedi jemanja poživil
dopolnjuje skladno z navodili Izvršnega komiteja MOK in
2.1.2. izdeluje smernice v zvezi z zdravniškim varstvom in zdravjem
športnikov.
2.2. Člani medicinske komisije ne smejo na olimpijskih igrah opravljati nobene
zdravniške dejavnosti za delegacije NOK in ne smejo sodelovati v nobeni razpravi v
zvezi s kršitvijo Medicinskega pravilnika olimpijskega gibanja o prepovedi jemanja
poživil s strani članov delegacije svojega NOK.

49.

 Prijave *

1

Samo NOK, ki jih priznava MOK, lahko prijavijo tekmovalce na olimpijskih igrah.
Končna potrditev prijav je pravica izvršnega komiteja MOK.

2

NOK izvaja te naloge samo na podlagi priporočil za prijave, ki jih izdajo nacionalne
zveze. Če se NOK s prijavami strinja, jih pošlje OKOI. OKOI mora potrditi njihov
prejem. NOK morajo proučiti veljavnost prijav, ki jih predlagajo nacionalne zveze
in zagotoviti, da nihče ni bil izključen zaradi rasnih, verskih ali političnih vzrokov ali
iz katerihkoli drugih vzrokov razlikovanja.

3

NOK lahko pošlje na olimpijske igre samo tiste tekmovalce, ki so primerno
pripravljeni za vrhunsko mednarodno tekmovanje. Nacionalna zveza se lahko pritoži
izvršnemu komiteju MOK zaradi odločitve NOK v zvezi s prijavami prek svoje MZ.
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1.

Postopki in roki za prijave za športna tekmovanja na olimpijskih igrah so objavljena
v publikaciji "Prijave za športna tekmovanja in vodnik akreditacij" ("Entries for
Sports Competitions and Accreditation Guide"), ki ga sprejme izvršni komite MOK.

2.

Vse prijave morajo biti natiskane na posebnem obrazcu, ki ga odobri izvršni komite
MOK in mora biti poslan v številu izvodov, ki jih določi OKOI.

3.

Za vse tekmovalce je predhodni pogoj za udeležbo na olimpijskih igrah spoštovanje
vseh predpisov Olimpijske listine in pravil MZ, pristojnih za njihov šport. Vsak
tekmovalec si mora pridobiti kvalifikacijo pristojne MZ. NOK, ki prijavi tekmovalca,
je odgovoren, da tekmovalec v celoti pozna in se ravna po Olimpijski listini in
Medicinskem pravilniku olimpijskega gibanja o prepovedi jemanja poživil.

4.

Če bi za posamezen šport ne bilo nacionalne zveze v državi, ki se ji priznava lasten
NOK, se sme tekmovalec prijaviti na olimpijske igre v takšnem športu individualno,
če to odobrita izvršni komite MOK in MZ, pristojna za ta šport.

5.
5.1 Prijavni obrazec mora vsebovati besedilo kvalifikacijskih pogojev in naslednjo izjavo,
ki jo morajo podpisati tekmovalci:
Zavedam se, da kot tekmovalec na olimpijskih igrah sodelujem na prireditvi trajnega
mednarodnega in zgodovinskega pomena in ob presojanju potrditve moje udeležbe
na tej prireditvi dovoljujem, da me snemajo za film in televizijo, fotografirajo in
drugače zabeležijo med olimpijskimi igrami pod pogoji in v namene, ki jih odobri
Mednarodni olimpijski komite (MOK) sedaj ali pozneje za promocijo olimpijskih iger
in olimpijskega gibanja.
Strinjam se tudi, da bom ravnal skladno z veljavno Olimpijsko listino, še zlasti z
njenimi pravili o udeležbi na olimpijskih igrah, (vključno s pravilom 45 z določbo),
Medicinskim pravilnikom olimpijskega gibanja o prepovedi jemanja poživil (pravilo
48), sredstvih javnega obveščanja (pravilo 59 z določbo) in o dovoljenem
reklamiranju blagovne znamke na oblačilih in opremi, nošenih ali uporabljenih na
olimpijskih igrah (člen 1 določbe k pravilu 61) in odločitvi arbitražnega sodišča za
šport " Court of Arbitration for Sport", (pravilo 74).
Na predpise in pravila me je opozoril moj nacionalni Olimpijski komite in/ali moja
nacionalna športna zveza."
5.2 Pristojni NOK mora obrazec podpisati s čimer potrdi in zagotavlja, da je bil
tekmovalec opozorjen na vsa ustrezna pravila ter da ga je pristojna nacionalna
športna zveza pooblastila za podpis obrazca v njenem imenu.
5.3 Prijavni obrazec mora vsebovati besedilo kvalifikacijskih pogojev, trenerji,
inštruktorji in funkcionarji pa morajo podpisati naslednjo izjavo:

4.POGLAVJE

61Nacionalni olimpijski komiteji

"Zavedam se, da kot trener / inštruktor / funkcionar na olimpijskih igrah
sodelujem na prireditvi trajnega mednarodnega in zgodovinskega pomena in ob
presojanju potrditve moje udeležbe na igrah dovoljujem, da me snemajo za film
in televizijo, fotografirajo in drugače zabeležijo med olimpijskimi igrami pod
pogoji in v namene, ki jih odobri MOK sedaj ali pozneje za promocijo
olimpijskih iger in olimpijskega gibanja.
Strinjam se tudi, da bom ravnal skladno s trenutno veljavno Olimpijsko listino,
še zlasti z njenimi pravili o udeležbi na olimpijskih igrah (vključno s pravilom
45 z določbo), Medicinskem pravilniku olimpijskega gibanja o prepovedi
jemanja poživil (pravilo 48), sredstvih javnega obveščanja (pravilo. 59 z
določbo) in o dovoljenem reklamiranju blagovne znamke na oblačilih in opremi,
nošenih ali uporabljenih na olimpijskih igrah (točka 1 določbe k pravilu 61) in
razsodbi arbitražnega sodišča za šport " Court of Arbitration for Sport" (pravilo
74).
Na predpise in pravila me je opozoril moj nacionalni Olimpijski komite in/ali
moja nacionalna športna zveza."
6.

Prijavnica bo veljala le ob upoštevnju gornjih predpisov.

7.

Odstop pravilno prijavljene delegacije, moštva ali posameznika brez privolitve
izvršnega komiteja MOK pomeni nespoštovanje Olimpijske listine in zato
sledijo disciplinski ukrepi.

8.

Število športnikov, ki tekmujejo na igrah olimpiad, ne sme biti večje od 10.000,
število funkcionarjev pa ne sme presegati števila 5.000, razen če tega drugače ne
določita izvršni komite MOK in Pogodba mesta gostitelja (Host City Contract).

50.

 Nespoštovanje Olimpijske listine*

Izvršni komite MOK sme odvzeti akreditacijo vsaki osebi, ki ne spoštuje Olimpijske
listine. Vsak kršitelj, tekmovalec ali ekipa, se diskvalificira in izgubi pravice kateregakoli
položaja, ki ga je imela; vsaka kolajna, ki jo tekmovalec ali ekipa dobi, se odvzame, prav
tako se mu/ji odvzame vsaka podeljena diplima.

III. Program olimpijskih iger
51.

 Olimpijski športi

Olimpijski športi so športi, ki jih predstavljajo naslednje MZ:
1

Igre olimpiade

• Mednarodna amaterska atletska zveza Federation (IAAF);

International Amateur Athletic
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• Mednarodna veslaška zveza - International Rowing Federation (FISA);
• Mednarodna badmintonska zveza - International Badminton Federation (IBF);
• Mednarodna baseball zveza - International Baseball Association (IBA);
• Mednarodna košarkarska zveza - International Basketball Federation (FIBA);
• Mednarodna amaterska boksarska zveza Association (AIBA);

International Amateur Boxing

• Mednarodna kanu zveza - International Canoeing Federation (FIC);
• Mednarodna kolesarska zveza - International Cycling Union (UCI);
• Mednarodna konjeniška zveza - International Equestrian Federation (FEI);
• Mednarodna sabljaška zveza - International Fencing Federation (FIE);
• Mednarodna nogometna zveza - International Association Football Federation
(FIFA);
• Mednarodna gimnastična zveza - International Gymnastics Federation (FIG);
• Mednarodna zveza za dviganje uteži - International Weightlifting Federation
(IWF);
• Mednarodna rokometna zveza - International Handball Federation (IHF);
• Mednarodna zveza za hokej na travi - International Hockey Federation (FIH);
• Mednarodna judo zveza - International Judo Federation (IJF);
• Mednarodna amaterska rokoborska zveza - International Federation of Associated
Wrestling Styles (FILA);
• Mednarodna amaterska plavalna zveza Federation (FINA);

International Amateur Swimming

• Mednarodna zveza za moderni pentatlon in biatlon Pentathlon and Biathlon Union (UIPMB);

International Modern

• Mednarodna softball zveza - (začasno) International Softball Federation (ISF);
• Mednarodna taekwondo zveza (začasno) - International Taekwondo Federation
(WTF);
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• Mednarodna teniška zveza - International Tennis Federation (ITF);
• Mednarodna namizno teniška zveza - International Table - Tennis Federation
(ITTF);
• Mednarodna strelska zveza - International Shooting Sport Federation (ISSF);
• Mednarodna lokostrelska zveza - International Archery Federation (FITA),
• Mednarodna triatolonska zveza - (začasno ) International Triathlon Union (ITU);
• Mednarodna jadralna zveza - International Sailing Federation (ISAF);
• Mednarodna odbojkarska zveza - International Volleyball Federation (FIVB);
2

Zimske olimpijske igre

• Mednarodna biatlonska zveza - International Biathlon Union (IBU);
• Mednarodna zveza za skeleton in bob - International Bobsleigh and Tobogganing
Federation (FIBT);
• Svetovna zveza za keglanje na ledu - World Curling Federation (WCF);
• Mednarodna zveza za hokej na ledu - International Ice Hockey Federation (IIHF);
• Mednarodna sankaška zveza - International Luge Federation (FIL);
• Mednarodna drsalna zveza - International Skating Union (ISU);
• Mednarodna smučarska zveza - International Skiing Federation (FIS).

52.

 Potrditev športov, disciplin in tekem

Program olimpijskih iger, ki vključuje samo olimpijske športe, sestavi MOK.
1

Olimpijski športi, vključeni v program olimpijskih iger

1.1 Za vključitev v program olimpijskih iger mora olimpijski šport izpolnjevati
naslednja merila:
1.1.1 V program iger olimpiade so lahko vključeni le športi, s katerimi se
množično ukvarjajo moški v vsaj petinsedemdesetih državah štirih celin
ter ženske v vsaj štiridesetih državah treh celin.
1.1.2 V program zimskih olimpijskih iger so lahko vključeni le športi, s katerimi
se množično ukvarjajo ljudje v vsaj v petindvajsetih državah treh celin.
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1.1.3. V program olimpijskih iger so lahko vključeni le športi, za katere velja
antidopinški kodeks olimpijskega gibanja, zlasti tisti, v katerih se izvajajo
testiranja izven tekmovanj skladno s pravili Svetovne agencije za boj proti
dopingu /World Anti-Doping Agency).
1.1.4 Športi so vključeni v spored olimpijskih iger vsaj sedem let pred
določenimi olimpijskimi igrami in se jih kasneje ne sme več spreminjati.
2

Discipline

2.1 V program olimpijskih iger se lahko vključi le mednarodno priznana disciplina,
ki je del olimpijskega športa, ki vsebuje eno ali več tekmovanj.
2.2 Standardi za priznanje disciplin so enaki standardom, zahtevanim za priznanje
olimpijskih športov.
2.3 Disciplina se vključi v spored vsaj sedem let pred ustreznimi olimpijskimi
igrami in se je pozneje ne sme več spreminjati.
3

Tekme

3.1 Na tekmah, ki veljajo za tekmovanje v olimpijskem športu ali v eni od njegovih
disciplin na katerih rezultat omogoči uvrstitev, se podeljujejo kolajne in diplome.
3.2 Za vključitev tekem v program olimpijskih iger morajo le-te imeti oba mednarodna
statusa, številčnega in geografskega, in so morale biti vsaj dvakrat vključene v
svetovna ali celinska prvenstva.
3.3 V program iger olimpiade so lahko vključene le tekme, s katerimi se množično
ukvarjajo moški v vsaj petinsedemdesetih državah štirih celin ter ženske v vsaj
štiridesetih državah treh celin.
3.4 Tekme se vključijo v program štiri leta pred določenimi olimpijskimi igrami in se jih
pozneje ne sme več spreminjati.

4

Kriteriji za priznavanje športov, disciplin in tekem

4.1 Za vključitev kateregakoli športa ali disciplina ali tekme v spored olimpijskih
iger morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v tem pravilu.
4.2 Športi, discipline ali tekme, pri katerih uporaba tehnične opreme bistveno vpliva
na dosežke, niso sprejemljivi.
4.3 Če MOK ne odloči drugače, na istem tekmovanju ni mogoče hkrati pridobiti
ekipne in posamične uvrstitve.
4.4 Športi, discipline ali tekme, vključeni v spored olimpijskih iger, ki ne ustrezajo
več kriterijem tega pravila, lahko v posebnih primerih kljub temu ostanejo na
sporedu, če tako odloči MOK, da bi ohranil olimpijsko tradicijo.
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Potrditev MZ o sodelovanju na olimpijskih igrah

Mednarodne zveze, ki vodijo športe, vključene v program olimpijskih iger, morajo
MOK potrditi svojo udeležbo na ustreznih olimpijskih igrah pred skupščino MOK,
na kateri se izvoli mesto gostitelj teh iger.
6

Izjemna vključitev discipline ali tekme

V izjemnih primerih in v soglasju s pristojno MZ ter OKOI, sme MOK odstopati od
časovnih rokov, določenih v zgornjih točkah 2 in 3, da bi tako vključil disciplino ali
tekmo v spored olimpijskih iger na neki določeni olimpiadi.
7
tekme.

Pristojnost glede priznanja ali izključitve športa, discipline ali

Za sprejem ali izključitev športa je pristojna skupščina MOK. Za odločitev za
vključitev ali izključitev discipline ali tekme je pristojen izvršni komite MOK.

53.

 Program olimpijskih iger

1

Program iger olimpiad mora vsebovati vsaj petnajst olimpijskih športov. Zahtevani
minimum ne velja za program zimskih olimpijskih iger.

2

Po vsakih olimpijskih igrah MOK ponovno pregleda spored olimpijskih iger.

3.

Ob vsakem pregledu se lahko ponovno spremenijo standardi za sprejem športov,
disciplin ali tekem, pristojni organi MOK lahko odločajo tako o sprejemu kot
izključitvi športov, disciplin ali tekem.

54.

 Kvalifikacijske tekme v organizaciji MZ

1

Za nekatere športe lahko MZ organizirajo kvalifikacijske tekme ali drugače uvedejo
omejitve pri sodelovanju, da bi tako določile tekmovalce, zlasti ekipe kolektivnih
športnih panog, ki se bodo udeležili olimpijskih iger.

2

Izvršni komite MOK odloči do katere mere je treba v sistemih omejitev in
kvalifikacijskih tekmah upoštevati določbe Olimpijske listine. Predlog o
kvalifikacijah mora odobriti izvršni komite MOK. MOK obvešča NOK o vseh
zadevah v zvezi s kvalifikacijskimi tekmami, ki jih organizirajo MZ.

3

Pravila 59, 69 in 70 se ne nanašajo na kvalifikacijske tekme.

55.

 Predolimpijske tekme v organizaciji OKOI

1

Za preskus naprav, ki jih bodo uporabljali med olimpijskimi igrami, lahko OKOI v
sodelovanju z MZ organizira predolimpijska tekme skladno s predlogom, ki ga
odobri izvršni komite MOK.

2

Pristojna MZ mora v vsakem športu tehnično nadzorovati predolimpijske tekme.
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Izvršni komite MOK določi, do katere mere morajo predolimpijske tekme upoštevati
predpise Olimpijske listine.

56.

 Udeležba na olimpijskih igrah*

Število prijav določa izvršni komite MOK po posvetovanju s pristojnimi MZ dve leti
pred olimpijskimi igrami.
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1

Število prijav pri tekmah posameznikov ne sme presegati števila, določenega na
svetovnih prvenstvih in ne sme v nobenem primeru presegati treh tekmovalcev na
državo. Izvršni komite MOK lahko dovoli izjeme pri nekaterih zimskih športih.

2

Če izvršni komite MOK ne odloči drugače, pri ekipnih športih število ekip ne sme
biti večje od dvanajst ekip za vsak spol in ne manjše od osem ekip.

3

Da bi zagotovili pravičen razpored števila zamenjav v določenih športih, tako
individualnih kot ekipnih, in upoštevali, da je pri nekaterih drugih športih dovoljena
ena sama prijava na tekmovanje in na državo, brez vsakih zamenjav, lahko izvršni
komite MOK po posvetovanju s pristojno MZ zviša ali zmanjša število zamenjav.

57.

 Tehnična organizacija*

1

OKOI se mora o vseh tehničnih načrtih za olimpijske igre, vključno s programom,
posvetovati s pristojnimi MZ. Zagotoviti mora, da so različni olimpijski športi
enakopravno upoštevani in vključeni.

2

Glede programa in dnevnega urnika tekem ima odločilno besedo izvršni komite
MOK. Za izpeljavo vseh tekmovanj v vsakem športu je neposredno odgovorna
pristojna MZ po posvetovanju z OKOI.

3

Vsaka MZ je odgovorna za tehnično kontrolo in izvajanje svojega športa; vsa
prizorišča za tekmovanja in treninge ter vsa športna oprema morajo biti skladne s
predpisi MZ.

4

Najpozneje tri leta pred otvoritvijo olimpijskih iger morajo MZ po posvetovanju z
OKOI obvestiti MOK in NOK o izbiri tehničnih naprav, vsega športnega materiala in
opreme za uporabo na olimpijskih igrah. Pristojna MZ lahko skladno s smernicami
izvršnega komiteja MOK zahteva, da takšen športni material dobavi določeno
podjetje ali podjetja.

5

Potrebno tehnično osebje, (glavni in pomožni sodniki, merilci časa, inšpektorji) ter
komisije za pritožbe za vsak šport določi pristojna MZ v okviru skupnega števila, ki
ga določi izvršni komite MOK na priporočilo pristojne MZ. Svoje naloge opravljajo
v skladu z navodili pristojne MZ in v sodelovanju z OKOI.
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6

Nobena uradna oseba, ki je sodelovala pri odločanju, ne sme biti članica komisije,
pooblaščene za poravnavo spora.

7

O razsodbi žirije je treba čimprej obvestiti izvršni komite MOK.

8

Komisije sprejmejo sklep o vseh tehničnih vprašanjih v zvezi s športi, za katere so
pristojne. Proti sklepu, vključno s kaznimi, ki iz tega izhajajo, ni pritožbe, kar pa ne
izpodbija poznejših ukrepov in kazni, za katere bi se lahko odločila izvršni komite
ali skupščina MOK.

9

OKOI mora priskrbeti stanovanja zunaj olimpijske vasi za namestitev celotnega
tehničnega osebja, ki ga določijo MZ. Tehnično osebje in člani komisij ne smejo
stanovati v olimpijski vasi. Ne pripadajo delegacijam nacionalnih olimpijskih
komitejev in so odgovorni samo svojim pristojnim MZ.
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1

Tehnične določbe o MZ na olimpijskih igrah
MZ imajo naslednje pravice in dolžnosti:
1.1 Postavljati tehnična pravila za svoje športe, discipline in tekme, vključno, a
ne izključno s standardi dosežkov, tehnično specifikacijo opreme, orodij in
naprav, pravili o tehničnih potekih, vajah ali igrah, pravili o tehnični
diskvalifikaciji in pravili o sojenju in merjenju časa.
1.2 Določati končne dosežke in uvrstitve na olimpijske tekme.
1.3 Čeprav so odgovorne MOK, morajo MZ izpeljati tehnično pristojnost na
prizoriščih za treninge in tekme za svoje športe med treningi in tekmami na
olimpijskih igrah.
1.4 Izbirati sodnike, pomožne sodnike in drugo tehnično osebje iz države
gostiteljice in iz tujine v okviru skupnega števila, ki ga je določil izvršni
komite MOK na priporočilo pristojne MZ. Stroške namestitve, prevoza in
uniform teh sodnikov, pomožnih sodnikov in drugega osebja, ki niso iz
države gostiteljice, plača OKOI.
1.5 Delegirati, v sodelovanju z OKOI, dva predstavnika med pripravljanjem
naprav za svoje športe, da bi MZ zagotovile upoštevanje pravil in preverile
pogoje v zvezi z namestitvijo, prehrano in sistemom prevoza za tehnično
osebje in sodnike.
1.5.1 Dva predstavnika iz vsake MZ morata biti prisotna na prizorišču vsaj
pet dni pred začetkom prve tekme v športu te zveze, da opravita vse
potrebno v zvezi s prijavami.
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1.5.2 Stroške teh delegatov med omenjenim obdobjem in do konca
olimpijskih iger (letalske vozovnice za poslovni razred, če potovanje
presega 2500 km ali ekonomski razred, če potovanje ne presega 2500
km, stanovanje in prehrano) mora kriti OKOI.
1.5.3 V posebnih primerih, ko je iz tehničnih vzrokov potrebna prisotnost
delegatov ali organizacija posebnih obiskov, mora OKOI urediti vse
potrebno in o tem obvestiti MOK. V primeru nesoglasja odloča izvršni
komite MOK.
1.6 Zagotoviti, da vsi tekmovalci spoštujejo določbe pravil 59 in 61 Olimpijske
listine.
1.7 Uveljavljati, v imenu MOK in NOK, pravila MOK o kvalifikacijah za
sodelovanje pred olimpijskimi igrami (kvalifikacijske tekme) in med
olimpijskimi igrami.
1.8 Pripraviti in pregledati "tehnične vprašalnike" za kandidirajoča mesta.
2

Tehnične določbe, za katera se zahtevajo soglasja MZ in OKOI pred
predložitvijo v odobritev izvršnemu komiteju MOK:
2.1 Dnevni športni program na olimpijskih igrah.
2.2 Program tekem izven olimpijskih prizorišč (npr. jadranje, maraton, hoja,
cestne kolesarske dirke, trodnevno konjeniško tekmovanje).
2.3 Zahteve o pripomočkih za treniranje pred olimpijskimi igrami in med njimi.
2.4 Tehnična oprema na prizoriščih, ki niso niti določena niti na seznamu
tehničnih pravil MZ.
2.5 Tehnične naprave za določanje rezultatov.
2.6 Uniforme osebja Mednarodnih zvez (sodnikov in pomožnih sodnikov).

3

Predlogi MZ, za katere je potrebna odobritev izvršnega komiteja MOK:
3.1 Sestava programa olimpijskih iger v športih, za katere so pristojne,
vključitev ali izločitev skladno s pravili, merili in pogoji, ki jih je določil
MOK.
3.2 Določitev števila tekmovalcev na tekmo iz posamezne države ter števila
ekip, sodelujočih na olimpijskih igrah.
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3.3 Določitev sistema za predhodne kvalifikacije tri leta pred olimpijskimi
igrami.
3.4 Določitev sistema uvrščanja v skupine in izbiranja športnikov v
kvalifikacijskih krogih (ali ekip v predhodnih skupinah) za olimpijske igre.
3.5 Določitev števila zamenjav v posamičnih ali ekipnih športih ali tekmah.
3.6 Določitev števila in izbira tekmovalcev za testiranje o jemanju nedovoljenih
poživil.
3.7 Sestava seznama tekmovalcem, za katere je MZ izdala spričevala o ženskem
spolu na svetovnih in celinskih prvenstvih, ki bo veljavno na olimpijskih
igrah ter dodano k spričevalom, ki jih je MOK izdal na prejšnjih olimpijskih
igrah.
3.8 Delegiranje več kot dveh tehničnih delegatov za nadzor priprav na
olimpijske igre ali organizacijo obiskov, poleg tistih, ki so določeni z
Olimpijsko listino.
3.9 MZ je prepovedana izdelava kakršnegakoli vizualnega ali audiovizualnega
posnetka v kateremkoli mediju olimpijskih tekmovanj ali vsaka uporaba
takšnih posnetkov v komercialne namene.

58.

 Mladinski tabor

Izvršni odbor MOK lahko pooblasti OKOI, da v času olimpijskih iger na svojo lastno
odgovornost organizira mednarodni mladinski tabor.

59.

 Medijsko obveščanje na Olimpijskih igrah*

1.

Cilj olimpijskega gibanja je, da v soglasju s sredstvi javnega obveščanja širi in
podpira olimpijska načela.

2

Da bi zagotovil kar najboljše obveščanje različnih sredstvih javnega obveščanja in
čim številnejše občinstvo na olimpijskih igrah, določi izvršni komite MOK vse
potrebne korake, za izboljšave pa poskrbi OKOI.

3

Vsa vprašanja v zvezi s sredstvi javnega obveščanja na olimpijskih igrah, vključno s
podelitvijo in odvzemom olimpijskih izkaznic in akreditacij, so v pristojnosti
izvršnega komiteja MOK.
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1

Izvršni komite MOK izda dokument z naslovom Medijski vodnik (Media Guide).
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2

Medijski vodnik je sestavni del pogodbe, sklenjene med MOK, NOK in mestom,
gostiteljem olimpijskih iger.

3

Vse osebe, ki poročajo na olimpijskih igrah, se akreditirajo v skladu s pogoji,
navedenimi v Medijskem vodniku. Prošnje za akreditacije pošlje nacionalni komite
MOK v pogodbenem roku, razen za pogodbene poročevalce in priznane mednarodne
agencije, ki pošiljajo svoje prošnje direktno MOK.

4

Akreditacije zagotavljajo dostop na olimpijska tekmovanja. V primerih, ko so
potrebne omejitve, bo MOK storil vse potrebno, da bo ustregel utemeljenim
prošnjam akreditiranega stredstva javnega obveščanja.

5

Športnik, trener, funkcionar, tiskovni ataše ali katerikoli drug akreditiran udeleženec
ne sme biti akreditiran med potekom olimpijskih iger za poročanje, delovati kot
poročevalec ali opravljati kakršnokoli drugo nalogo v zvezi z obveščanjem.

60.

 Publikacije*

Publikacije, ki jih zahteva MOK, se tiskajo in pošiljajo naslovnikom na stroške OKOI.
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1 Za vsak šport pošlje OKOI MOK, pristojnim MZ in vsem NOK brošuro s pojasnili o
splošnem programu in organiziranosti v francoščini, angleščini in v jeziku države
gostiteljice vsaj eno leto pred otvoritvijo olimpijskih iger.
2

Medicinska obvestila pošlje OKOI skladno z navodili izvršnega komiteja MOK šest
mesecev pred zimskimi olimpijskimi igrami in eno leto pred igrami olimpiad.

3
3.1 Vsi dokumenti (vabila, seznami prizorišč, vstopnice, programi), tiskani za igre
olimpiad, kot tudi izdane značke, morajo imeti številko olimpiade in ime mesta,
kjer potekajo.
3.2 Pri zimskih olimpijskih igrah morata biti označena ime mesta in zaporedna
številka iger.
4

Podrobno in popolno uradno poročilo o izpeljavi olimpijskih iger natisne za MOK
OKOI vsaj v angleščini in francoščini dve leti po sklepu olimpijskih iger.

5

Izvršni komite MOK določi katera vprašanja mora obravnavati uradno poročilo
OKOI. En izvod poročila prejme brezplačno vsak član, doživljenjski častni
predsednik in častni član MOK ter vse sodelujoče MZ in NOK, 100 kopij pa
tajništvo MOK.
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Dokazila o vseh dokumentih in publikacijah, na katera se nanaša ta določba, morajo
biti predložena v odobritev izvršnemu komiteju MOK.

61.

 Reklamiranje*

1

Na olimpijskih prizoriščih ni dovoljena nobena politična, verska ali rasna
propaganda. Prepovedana je vsaka oblika reklamiranja na stadionih in nad njimi in
drugimi tekmovalnimi prizorišči, ki so olimpijska prizorišča. Komercialne naprave in
reklamni simboli na stadionih in drugih športnih površinah niso dovoljeni.

2

Za določitev načel in pogojev, pod katerimi se dovoli katerakoli oblika reklamiranja.
je pristojen samo izvršni komite MOK.
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1

Na športnih oblačilih, dodatkih oziroma na kateremkoli delu oblačila ali opreme, ki
jo nosijo ali uporabljajo športniki ali drugi udeleženci na olimpijskih igrah, razen če
gre za razpoznavanje - kot to določa spodaj navedeni člen 8 - proizvajalca blaga ali
opreme, pod pogojem, da to razpoznavanje ni označeno očitno v reklamne namene,
se ne sme pojaviti nobena oblika komercialne ali drugačne propagande. Okvirna
merila so naslednja:
1.1 Razpoznava proizvajalca na enem kosu oblačila ali opreme se lahko pojavi le
enkrat.
1.2 Oprema: vsaka razpoznava proizvajalca, ki zavzema več kot 10% površine
opreme, ki je vidna med tekmovanjem, pomeni zavestno vzbujanje pozornosti. V
nobenem primeru pa razpoznava proizvajalca ne sme biti večja od 60 cm2.
1.3 Pokrivala (npr. klobuki, čelade, sončna očala, zaščitna očala in rokavice): vsaka
razpoznava proizvajalca, večja od 6 cm2, pomeni zavestno vzbujanje pozornosti.
1.4 Oblačila (npr. majice, kratke hlače in trenirke): vsaka razpoznava proizvajalca,
večje od 12 cm2, pomeni zavestno vzbujanje pozornosti.
1.5 Čevlji: sprejemljiv je normalno oblikovan vzorčni model proizvajalca. Tudi
proizvajalčevo ime in/ali znak se lahko pojavita na površini veliki največ 6 cm2,
bodisi kot del normalno opaznega vzorčnega modela ali samostojno.
1.6 Če MZ uvedejo posebna pravila, lahko izvršni komite MOK odobri izjeme k
gornjim pravilom.
Vsaka kršitev predpisov te določbe pomeni diskvalifikacijo ali odvzem
akreditacije prizadete osebe. Odločitve izvršnega komiteja MOK v tej zadevi so
končne.
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Na številkah, ki jih nosijo tekmovalci, ne smejo biti vidne nobene vrste
reklamiranja in na njih mora biti olimpijski znak OKOI.
2

Vse pogodbe OKOI, ki vsebujejo kakršenkoli način reklamiranja, vključno s pravico
ali licenco za uporabo olimpijskega znaka ali maskote olimpijskih iger, so veljavne le
pod pogojem, da so skladne z Olimpijsko listino in navodili, ki jih daje izvršni
komite MOK. Enako velja za pogodbe, ki se nanašajo na opremo za merjenja časa,
semaforje in za vse identifikacijske signale v televizijskih programih. Za kazni za
kršitve teh predpisov je pristojen izvršni komite MOK.

3

Vsaka maskota, oblikovana za olimpijske igre, se šteje za olimpijski znak; vzorec
mora OKOI predložiti v odobritev izvršnemu komiteju MOK. Maskota se ne sme
uporabiti v komercialne namene v državi kateregakoli NOK brez predhodne pisne
odobritve.

4

OKOI zagotovlja zaščito lastnine olimpijskega znaka in maskote olimpijskih iger v
korist MOK tako državi kot na mednarodnem področju. Vendar lahko samo OKOI in
potem, ko so se olimpijske igre že končale, tudi NOK države gostiteljice, izkoriščata
olimpijski znak in maskoto, kot tudi druge oznake, vzorce, značke, plakate, predmete
in dokumente, povezane z olimpijskimi igrami med pripravami nanje, med njihovim
trajanjem in med obdobjem zaključevanja, ki pa ne sme presegati konca
koledarskega leta, v katerem so bile te olimpijske igre. Po poteku tega obdobja
postanejo vse pravice do znaka ali v zvezi z olimpijskim znakom, maskoto in
drugimi simboli, vzorci, značkami, plakati, predmeti in dokumenti izključno last
MOK. OKOI in/ali NOK, glede na dani primer in v potrebnem obsegu nastopata v tej
zadevi kot skrbnika izključno v korist MOK.

5

Predpisi te določbe veljajo tudi mutatis mutandis, za vse pogodbe, ki jih podpiše
organizacijski komite skupščine MOK ali olimpijskega kongresa.

6

Na uniformah tekmovalcev in vseh oseb, ki imajo uradni položaj, je lahko zastava ali
olimpijski simbol njihovega NOK ali, v soglasju z OKOI, olimpijski simbol OKOI.
Uradno osebje MZ lahko nosi uniforme in simbole svojih zvez.

7

Oznake na vsej tehnični opremi, dodatni opremi in drugih napravah, ki se niti ne
nosijo niti jih ne uporabljajo športniki ali drugi udeleženci olimpijskih iger, vključno
naprave za merjenje časa in semafori, ne smejo v nobenem primeru biti večje od 1/10
višine opreme, orodja ali naprave, vsekakor pa ne smejo biti višje od 10 cm.

8

Izraza "razpoznavanje" in "viden" pomenita normalno prikazovanje imena, oznake,
blagovne znamke, simbola ali katerega koli drugega izrazitega znaka proizvajalca
proizvoda, ki se lahko na vsakem proizvodu pojavi samo enkrat.
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 Glasbena dela*

MOK je lastnik avtorskih pravic vseh glasbenih del, ki so uradno posebej naročena za
olimpijske igre. Pristojna OKOI in NOK poskrbita za ustrezne postopke po določilih
MOK.
 DOLOČBA K PRAVILU 62
Izvršni komite MOK lahko da OKOI vse pravice do predvajanja glasbenih del, lahko pa
jih da tudi NOK države gostiteljice za obdobje štirih let od dneva sklepne slovesnosti
olimpijskih iger kot povračilo za plačilo dela dobička, ki se plača avtorju. Izvršni komite
MOK pooblasti OKOI za uporabo olimpijske himne med obdobjem olimpijskih iger brez
plačila tantiem.

63.

 Komercialno reklamiranje OKOI pred 0limpijskimi
igrami

Če izvršni komite MOK ne odloči drugače, vsak OKOI zagotavlja, da se dve leti pred
otvoritvijo olimpijskih iger, za katere je odgovoren, vse fizične ali pravne osebe, s
katerimi je v pogodbenem razmerju, odrečejo kakršnikoli obliki reklamiranja za
olimpijske igre.

IV. Protokol
64.

 Vabila*

Vabila za udeležbo na olimpijskih igrah odpošlje MOK eno leto pred otvoritveno
slovesnostjo vsem priznanim NOK.
 DOLOČBA K PRAVILU 64
1

Vabila za udeležbo na olimpijskih igrah morajo vsebovati naslednje besedilo:
"Mednarodni olimpijski komite si šteje v čast, da vas povabi, da se udeležite iger .....
olimpiade (ali zimskih olimpijskih iger), ki bodo v... od... do...".

2

Vabila morajo biti poslana istočasno s priporočeno zračno pošto ali s posebno pošto.
NOK odgovorijo na vabilo pisno, odgovore pa mora MOK prejeti v štirih mesecih po
dnevu, ko so bila vabila poslana.

3

NOK morajo MOK pisno potrditi prejem vsakega vabila za udeležbo na olimpijskih
igrah ob prejemu vabila.

4

Vsak NOK mora dva meseca pred otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger OKOI
pismeno obvestiti o približnem številu članov svoje delegacije.
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 Olimpijska izkaznica*

1

Olimpijska izkaznica je dokument, ki daje tistemu, ki jo nosi, pravico udeležbe na
olimpijskih igrah.

2

Olimpijska izkaznica dokazuje istovetnost imetnika in je dokument, ki skupaj s
potnim listom ali drugim uradnim potnim dokumentom imetniku daje pravico vstopa
v državo, v kateri je mesto, gostitelj olimpijskih iger. Imetniku dovoljuje, da tam
ostane in opravlja svojo olimpijsko nalogo med olimpijskimi igrami in največ en
mesec pred in po olimpijskih igrah.

3

MOK izdaja olimpijske izkaznice osebam, ki so lahko akreditirane. Izvršni komite
MOK sme delno ali v celoti pooblastiti OKOI, ki v takem primeru izda akreditacijo
vsem osebam, ki jih določi MOK.

4

Podrobnosti v zvezi z olimpijsko izkaznico, vključno s specifikacijami, kategorijami
in skupnim številom udeležencev, privilegiji, postopki in roki, so določeni v
publikaciji "Prijave za športna tekmovanja in vodnik akreditacij" (Entries for Sports
Competitions and Accreditation Guide", ki ga sprejme Izvršni komite MOK.

66.

 Pravice, ki so zagotovljene z akreditacijsko izkaznico
*

Akreditacijska izkaznica daje pravico dostopa na prizorišča in tekmovanja v
organizaciji MOK. Zanje odgovorja OKOI v okviru pooblastil, navedenih na
akreditaciji. MOK določa redosled pooblastil in pogoje ter način izdaje za
podeljevanje akreditacijskih izkaznic. OKOI mora akreditacije razdeliti osebam, ki
imajo pravico do akreditacije.

67.

 Olimpijska zastava

1

Olimpijska zastava velike dimenzije mora med celotnim potekom olimpijskih iger
plapolati z droga, ki je na vidnem mestu na glavnem stadionu, dvigne se na
otvoritveni slovesnosti in spusti na sklepni slovesnosti olimpijskih iger.

2

Olimpijsko vas ter prizorišča tekem in treningov ter vsa druga mesta, ki sodijo v
odgovornost OKOI, mora krasiti večje število olimpijskih zastav.

3

V mestu gostitelju olimpijskih iger morajo skupaj z drugimi zastavami viseti številne
olimpijske zastave.

68.
1

 Olimpijski ogenj

Za prenos olimpijskega ognja na olimpijski stadion je odgovoren OKOI. Na
slovesnostih ob potovanju ali prihodu olimpijskega ognja pod pokroviteljstvom

4.POGLAVJE

75Nacionalni olimpijski komiteji

pristojnega NOK mora spoštovati olimpijski protokol. Izvršni komite MOK odobri
vse priprave za štafeto olimpijske bakle, povezane z olimpijskim ognjem.
2

Olimpijski ogenj mora goreti na uglednem mestu in mora biti jasno viden; kadar
arhitektura stadiona to dopušča, mora biti viden tudi zunaj njega.

69.

 Otvoritvena in sklepna slovesnost

1 Otvoritvena in sklepna slovesnost potekata skladno s protokolom, ki ga
določi MOK.
2 Otvoritvena slovesnost ne sme biti prej kot dan pred tekmovanji iger olimpiad in
zimskih olimpijskih iger. Sklepna slovesnost je zadnji dan tekmovanj iger olimpiad in
zimskih olimpijskih iger.
3 Podroben spored teh slovesnosti predloži OKOI in ga pošlje v odobritev izvršnemu
komiteju MOK.
 DOLOČBA K PRAVILU 69
1

Otvoritvena slovesnost
1.1 Vodja države gostiteljice slovesno proglasi začetek olimpijskih iger.
1.2 Vodjo države sprejmeta pri vhodu stadiona predsednik MOK in predsednik
OKOI. Oba predsednika nato peljeta vodjo države v njegovo ložo na častno
tribuno.
1.3 Sledi sprevod udeležencev. Vsaka delegacija, oblečena v svojo uradno uniformo,
sledi napisu s svojim imenom in zastavo, ki jo nosi član delegacije. Zastave
sodelujočih delegacij, kot tudi napise z imeni priskrbi OKOI in so vsi enakih
velikosti. Nosilce napisov z imeni določi OKOI.
1.4 Noben udeleženec sprevoda ne sme nositi zastav, zastavic, transparentov, kamer
ali drugih vidnih dodatkov ali predmetov, ki niso del njegove uniforme.
1.5 Delegacije hodijo v sprevodu po abecednem redu v jeziku države gostiteljice,
razen Grčije, ki vodi sprevod, in države gostiteljice, ki sklene sprevod. V
sprevodu smejo sodelovati samo športniki, ki sodelujejo na olimpijskih igrah in
imajo pravico bivati v olimpijski vasi ter jih vodi največ šest članov vodstva
vsake delegacije.
1.6 Delegacije pozdravijo vodjo države in predsednika MOK, ko hodijo mimo
njihove lože. Potem ko konča, gre vsaka delegacija , do svojih sedežev, ki so
rezervirani zanjo in si ogleda slovesnost, razen zastavonoše, ki ostane na
stadionu.
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1.7 Predsednik MOK, ki ga spremlja predsednik OKOI, gre na govorniški oder, ki je
na stadionu pred častno tribuno. Predsednik OKOI ima nagovor, ki traja največ
tri minute, in vsebuje tudi naslednje besede: " V posebno čast mi je, da zaprosim
..., predsednika mednarodnega olimpijskega komiteja za besedo".
1.8 Predsednik MOK ima nato govor in doda: " V čast mi je, da lahko povabim ...
(vodjo države), da slovesno otvori ... olimpiado moderne dobe (ali ... zimske
olimpijske igre)".
1.9 Vodja države oznani otvoritev iger rekoč "Proglašam začetek iger ... (ime
mesta), kjer bomo praznovali ... olimpiado moderne dobe (ali ... zimske
olimpijske igre)".
1.10Med igranjem olimpijske himne prinesejo na stadion vodoravno razvito
olimpijsko zastavo in jo nato dvignejo na drog, postavljen v areni.
1.11Olimpijsko baklo prinesejo na stadion tekači, ki se menjavajo v vodstvu. Zadnji
tekač obkroži stezo pred prižigom olimpijskega ognja, ki ne ugasne do sklepa
olimpijskih iger.Vžigu olimpijskega ognja sledi simboličen spust golobov.
1.12 Zastavonoše vseh delegacij oblikujejo polkrog okoli govorniškega odra.
Tekmovalec države gostiteljice se povzpne na oder. Držeč vogal olimpijske
zastave v levici in z dvignjeno desnico izreče naslednjo svečano zaobljubo: "V
imenu vseh tekmovalcev in tekmovalk obljubljam, da se bomo udeležili
olimpijskih iger spoštujoč in skladno s pravili, ki veljajo zanje, v pravem
športnem duhu brez dopinga in poživil, za slavo športa in v ponos naših
reprezentanc."
1.13Takoj zatem se na oder povzpne sodnik države gostiteljice in na isti način izreče
naslednjo zaobljubo: "V imenu vseh sodnikov in funkcionarjev obljubljam, da
bomo izvajali svoje dolžnosti med olimpijskimi igrami popolnoma nepristransko,
spoštujoč in skladno s pravili, ki zanje veljajo ter v pravem športnem duhu."
1.14Zaigrajo ali zapojejo državno himno države gostiteljice. Zatem zastavonoše
odidejo na zanje rezervirane sedeže, da bi prisostvovali umetniškemu programu.
1.15Če MOK dovoli še dodatno otvoritveno svečanost na nekem drugem
olimpijskem prizorišču, na predlog OKOI določi njen protokoli izvršni komite
MOK.
2

Sklepna slovesnost
2.1 Sklepna slovesnost mora potekati na stadionu po končanih tekmah.. Udeleženci
olimpijskih iger, ki imajo pravico stanovati v olimpijski vasi zasedejo sedeže, ki
so zanje rezervirani na tribunah. Zastavonoše sodelujočih delegacij in nosilci
napisov z imeni vstopajo na stadion v eni koloni v enakem vrstnem redu in
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zasedejo enake položaje kot na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger. Za njimi
korakajo športniki, ne glede na to, katero državo predstavljajo.
2.2 Zastavonoše nato narede polkrog za govorniškim odrom.
2.3 Predsednik MOK in predsednik OKOI se povzpneta na oder. Ob zvoku grške
državne himne dvignejo grško zastavo na drogu, ki stoji desno od srednjega
droga, ki je namenjen zastavam zmagovalcev. Nato dvignejo zastavo države
gostiteljice na srednjem drogu, medtem ko igra njena himna. Na koncu dvignejo
zastavo države gostiteljice naslednjih olimpijskih iger na levem drogu ob zvokih
njene himne.
2.4 Župan mesta gostitelja se pridruži predsedniku MOK na odru in mu izroči za
igre olimpiade zastavo, ki jo je leta 1920 daroval belgijski Olimpijski komite in
za zimske olimpijske igre zastavo, ki jo je darovalo mesto Oslo leta 1952;
predsednik MOK jo izroči županu mesta gostitelja naslednjih olimpijskih iger.
Zastava mora biti razstavljena v mestni hiši tega mesta do naslednjih olimpijskih
iger.
2.5 Po nagovoru predsednika OKOI ima sklepni govor olimpijskih iger predsednik
MOK; govor se konča z naslednjimi besedami: "Proglašam, da so igre ...
olimpiade (ali ... zimske olimpijske igre) končane in skladno s tradicijo pozivam
mladino vsega sveta, da se po štirih letih zbere v ...(če mesto še ni bilo izbrano,
se ime mesta nadomesti z besedami "v mestu, ki bo za to izbrano"), da bo skupaj
z nami praznovala igre ... olimpiade (ali ... zimske olimpijske igre)".
2.6 Nato zadone fanfare; pogase olimpijski ogenj in ob zvokih olimpijske himne
počasi spuščajo olimpijsko zastavo, nato pa jo, horizontalno razvito, odnesejo iz
arene v spremstvu zastavonoš. Zadoni poslovilna pesem.

70.

 Proglasitev zmagovalcev, podelitev kolajn in diplom

Slovesnosti proglasitve zmagovalcev morajo potekati v skladu s protokolom, ki ga določi
MOK. Kolajne in diplome pripravi OKOI, razdeli pa jih MOK, ki je njihov lastnik.
 DOLOČBA K PRAVILU 70
1
1.1

Proglasitev zmagovalcev

Kolajne med olimpijskimi igrami izroča predsednik MOK (ali član, ki ga on izbere), ki ga
spremlja predsednik pristojne MZ (ali njegov namestnik), če je mogoče takoj po tekmovanju
na prizorišču, kjer je potekalo tekmovanje na naslednji način: tekmovalci, ki so zasedli prvo,
drugo in tretje mesto, oblečeni v svojo uradno ali športno obleko, pridejo na svoja mesta na
podiju, ki je obrnjen proti uradni tribuni, s prostorom za zmagovalca, ki je malo višji od mesta
drugouvrščenega na njegovi desni in tretjeuvrščenega, ki je na njegovi levi. Razglasijo
njihova imena ter imena drugih dobitnikov diplom. Obrnjeno proti areni dvignejo na srednjem
drogu zastavo zmagovalčeve delegacije, zastavi drugo- in tretjeuvrščenega pa dvignejo na
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sosednji levi in desni drog. Med igranjem (skrajšane) himne zmagovalčeve delegacije se
dobitniki kolajn obrnejo z obrazom proti zastavam.
2

Kolajne in diplome

2.1

Za tekme posameznikov se podeljujejo: prva nagrada. zlata kolajna iz pozlačenega srebra in
diploma, druga nagrada - srebrna kolajna in diploma ter tretja nagrada - bronasta kolajna in
diploma. Na kolajnah morata biti označena šport in disciplina, za katera jih podeljujejo.
Kolajne morajo biti pritrjene na snemljivo verižico ali trak, da jih lahko obesijo športnikom
okrog vratu. Tekmovalci, ki se uvrstijo na četrto, peto, šesto, sedmo in osmo mesto, dobijo
diplome, vendar brez kolajn. V primeru enake uvrstitve na prvo, drugo ali tretje mesto,
pripadata vsakemu tekmovalcu kolajna in diploma.

2.2

Kolajne morajo imeti premer najmanj 60 mm in vsaj 3 mm debeline. Kolajne za prvo in drugo
mesto morajo biti iz vsaj 925-1000 karatnega srebra; kolajna za prvo mesto mora biti iz
pozlačenega srebra z vsaj 6 g čistega zlata.

2.3

OKOI mora predložiti vzorce vseh kolajn in diplom izvršnemu komiteju MOK pisno v
predhodno potrditev.

2.4

Za ekipne športe in moštvena tekmovanja v drugih športih pripadata vsakemu članu
zmagovalne ekipe ali moštva, ki se udeleži vsaj ene tekme med olimpijskimi igrami, kolajna
iz pozlačenega srebra in diploma, vsakemu članu drugouvrščene ekipe ali moštva srebrna
kolajna in diploma in vsakemu članu tretjeuvrščene ekipe ali moštva bronasta kolajna in
diploma. Člani ekipe ali moštva, ki zasedejo četrto, peto, šesto, sedmo in osmo mesto,
prejmejo diplome.

2.5

Vsi tekmovalci, vsi člani vodstva delegacije in drugo osebje reprezentance, člani MOK, in če
so na olimpijskih igrah prisotni, predsedniki in generalni sekretarji NOK, kot tudi sodniki,
časomerilci, inspektorji ter linijski sodniki, prejmejo spominske diplome in spominske
kolajne.

2.6

Kolajne in diplome, podeljene na zimskih olimpijskih igrah se morajo razlikovati od kolajn in
diplom, podeljenih na igrah olimpiad.

2.7

Spominske diplome in kolajne se ne podelijo članom delegacije, ki je odpovedala
sodelovanje na olimpijskih igrah.

2.8

Razen zgoraj opisanih priznanj ali nagrad se na olimpijskih igrah ne podeljuje nobenih drugih
priznanj in nagrad.

2.9

Če je olimpijski tekmovalec diskvalificiran, mora vrniti kolajno in diplomo MOK.

2.10 OKOI mora zagotoviti, da vsi oblikovalci kolajn, na katere se nanaša to pravilo pravnomočno
odstopijo avtorske pravice v korist MOK, ki je avtomatično lastnik teh pravic. Če državni
zakon zahteva, da se prenos izvede pisno, mora OKOI izdati potreben dokument in ga
predložiti v podpis MOK, ki s tem postane edini lastnik omenjenih avtorskih pravic.
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2.11 Ob sklepu olimpijskih iger mora OKOI izročiti MOK odlitke vseh kovanih kolajn in vse
presežke kolajn in diplom. OKOI mora MOK poročati z dokazili o vseh izdelanih kolajnah in
diplomah.
3

Spominske značke
Vsak športnik, ki dobi kolajno, prejme spominsko značko, ki jo izbere izvršni komite
MOK.

71.

 Dobitniki priznanj

1

MOK ne določi nobene globalne razvrstitve po državah. Seznam dobitnikov kolajn
in diplom za vsako tekmo pripravi OKOI in ga pošlje MOK.

2

Imena dobitnikov kolajn vseh tekmovanj se za stalno objavijo na vidnem mestu na
glavnem stadionu.

3

Vsi športniki, ki so sodelovali na olimpijskih igrah, prejmejo od MOK spominsko
značko.

72.

 Protokol

1

Med olimpijskimi igrami ima samo MOK pravico določati protokol, primeren na vsa
prizorišča, za katere je odgovoren OKOI.

2

Med vsemi slovesnostmi in manifestacijami med olimpijskimi igrami imajo prednost
člani, doživljenjski častni predsednik in častni člani MOK razvrščeni po
protokolarnem redosledu, na čelu s predsednikom, doživljenjskim častnim
predsednikom in podpredsedniki pred člani OKOI, predsedniki MZ in predsedniki
NOK.

73.

 Program slovesnosti

1

Podrobni programi vseh slovesnosti morajo biti predloženi v odobritev izvršnemu
komiteju MOK vsaj šest mesecev pred olimpijskimi igrami.

2

Istočasno morajo biti predloženi podrobni kulturni sporedi.

74.

 Arbitraža

Za vse spore, ki bi nastali v času olimpijskih iger ali v zvezi z njimi je izključno
pristojno arbitražno sodišče Court of Arbitration for Sport skladno s Pravilnikom o
arbitraži v športu.
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