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Saīsinājumi
(iekavās saīsinājumi angļu valodā)
SOK

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (IOC)

OH

Olimpiskā Harta (OC)

P

Olimpiskās Hartas pants (R)

PP

OH pantu papildinājumi (BLR)

OSOK

Olimpisko spēļu organizēšanas komiteja (OCOG)

SF

Starptautiskā federācija (IF)
Vasaras Olimpisko spēļu Starptautisko federāciju asociācija (ASOIF)
Starptautisko Ziemas Olimpisko spēļu federāciju asociācija (AIOWF)

NOK

Nacionālā Olimpiskā komiteja (NOC)
Starptautiskā Paralimpisko spēļu komiteja (IPC)
Nacionālo Olimpisko komiteju asociācija (ANOC)
Āfrikas Nacionālo Olimpisko komiteju asociācija (ANOCA)
Āzijas Olimpisko spēļu padome (OCA)
Panamerikas sporta organizācija (PASO)
Okeānijas Nacionālās Olimpiskās komitejas (ONOC)
Eiropas Olimpiskās komitejas (EOC)
Starptautiskā sporta arbitrāţas tiesa (CAS)
Olimpisko spēļu informatīvie dienesti (OGKS)
Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA)
Starptautiskā Olimpiskā akadēmija (IOA)
Starptautiskā vieglatlētikas federāciju asociācija (IAAF)
Starptautiskā airēšanas federācija (FISA)
Starptautiskā badmintona federācija (IBF)
Starptautiskā beisbola federācija (IBAF)
Starptautiskā basketbola federācija (FIBA)
Starptautiskā amatieru boksa federācija (AIBA)
Starptautiskā kanoe federācija (FIC)
Starptautiskā riteņbraukšanas savienība (UCI)
Starptautiskā jāšanas federācija (FEI)
Starptautiskā paukošanas federācija (FIE)
Starptautiskā futbola federāciju asociācija (FIFA)
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Starptautiskā vingrošanas federācija (FIG)
Starptautiskā svarcelšanas federācija (IWF)
Starptautiskā handbola federācija (IHF)
Starptautiskā hokeja federācija (FIH)
Starptautiskā dţudo federācija (IJF)
Starptautiskā apvienoto reslinga stilu federācija (FILA)
Starptautiskā peldēšanas federācija (FINA)
Starptautiskā modernās pieccīņas savienība (UIPM)
Starptautiskā softbola federācija (ISF)
Pasaules taekvondo federācija (WTF)
Starptautiskā tenisa federācija (ITF)
Starptautiskā galda tenisa federācija (ITTF)
Starptautiskā šaušanas sporta federācija (ISSF)
Starptautiskā loka šaušanas federācija (FITA)
Starptautiskā triatlona savienība (ITU)
Starptautiskā burāšanas federācija (ISAF)
Starptautiskā volejbola federācija (FIVB)
Starptautiskā biatlona savienība (IBU)
Starptautiskā bobsleja federācija (FIBT)
Pasaules kērlinga federācija (WCF)
Starptautiskā ledus hokeja federācija (IIHF)
Starptautiskā kamaniņu federācija (FIL)
Starptautiskā slidošanas savienība (ISU)
Starptautiskā slēpošanas federācija (FIS)
SOK atzīto starptautisko sporta federāciju asociācija (ARISF)
Starptautisko sporta federāciju ģenerālā asambleja (GAISF)
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Ievads
Olimpiskā Harta (OH) nosaka Olimpisma pamatprincipus, likumus un to
papildinājumus, kurus ir pieņēmusi Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK). Tajā
formulēti olimpiskās kustības mērķi, reglamentēta SOK darbība, kā arī olimpisko
spēļu sagatavošanas un organizēšanas kārtība. Olimpiskā Harta (OH) kalpo trim
galvenajiem mērķiem:
a) Olimpiskā Harta, kā konstitucionāls pamat instruments, nosaka un maina
Olimpisma pamatprincipus un vērtības.
b) Olimpiskā Harta ir Starptautiskās Olimpiskās komitejas statūti.
c) Olimpiskā Harta arī nosaka trīs galveno Olimpiskās kustības sastāvdaļu :
Starptautiskās Olimpiskās komitejas, Starptautisko federāciju un Nacionālo
Olimpisko komiteju, kā arī Olimpisko spēļu Organizēšanas komiteju, galvenās
savstarpējās tiesības un pienākumus. Visi iepriekš minētie partneri darbojas
saskaņā ar Olimpisko Hartu.
Piezīme
Olimpiskajā Hartā, vīriešu dzimtes izmantošana saistībā ar jebkuru fizisku personu
(piemēram, vārdos, kā: prezidents, prezidenta vietnieks, vadītājs, loceklis, līderis,
amatpersona, pārstāvis, dalībnieks, sacensību dalībnieks, sportists, tiesnesis, ţūrijas
loceklis, sūtnis, kandidāts, darbinieks; vai vietniekvārdos, piemēram, viņš, viņi,
viņiem), ja vien tas nav speciāli norādīts, tiek attiecināta uz abu dzimumu cilvēkiem.
Ja nav atsevišķas norādes, Olimpiskajā Hartā ar vārdu „gads” tiek saprasts kalendārais
gads, kas sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

7

Preambula
Mūsdienu Olimpisma pamatlicējs ir Pjērs de Kubertēns. Pateicoties viņa iniciatīvai,
1894. gada jūnijā Parīzē notika Starptautiskais Vieglatlētikas kongress. Starptautiskā
Olimpiskā komiteja (SOK) tika izveidota 1894. gada 23. jūnijā. Pirmās mūsdienu
Olimpiskās spēles (Olimpiādes spēles) notika 1896. gadā Atēnās, Grieķijā. 1914. gadā
tika apstiprināts Olimpiskais karogs, kuru P. De Kubertēns prezentēja Parīzes
kongresam. Tas attēlo piecus kopā savītus apļus, kuri simbolizē olimpiskās saimes
vienotību un draudzību starp visu kontinentu tautām. Pirmās Ziemas Olimpiskās
spēles notika 1924. gadā Šamonī, Francijā.
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Olimpisma pamatprincipi
1

Olimpisms ir dzīves filozofija, domāšanas veids, tieksme pēc prāta, miesas
un gara saskaņas. Olimpisma ideāls – harmonisks cilvēks harmoniskā
sabiedrībā.

2

Olimpisma ideāls – harmonisks cilvēks harmoniskā sabiedrībā.

3

Olimpiskā kustība ir saskaņota, organizēta, vispārēja un ilglaicīga darbība,
kura tiek realizēta SOK vadībā, un kurā tiek iesaistīti visi Olimpiskās
idejas vērtību iedvesmotie cilvēki. Tā aptver piecus kontinentus. Tās
mērķis ir pulcēt visas pasaules labākos atlētus grandiozos sporta, jaunības,
solidaritātes un miera festivālos – olimpiskajās spēlēs. Tās simbols ir pieci
savstarpēji savīti apļi.

4

Ikvienam cilvēkam ir tiesības nodarboties ar sportu. Ikvienam cilvēkam ir
garantētas iespējas nodarboties ar sportu, bez jebkādas diskriminācijas,
olimpisma, draudzības, solidaritātes un godīgas spēles principu garā.
Neatkarīgas sporta organizācijas kontrolē sporta organizēšanu,
administrēšanu un vadīšanu.

5

Jebkura diskriminācija pret valsti vai personu, rasu, reliģisku, politisku vai
dzimuma iemeslu dēļ, nav savienojama ar Olimpisko kustību.

6

Lai piederētu Olimpiskajai kustībai, ir jāiegūst SOK legāla atzīšana un
savā darbībā jāievēro Olimpiskā Harta.
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1. NODAĻA
Olimpiskā kustība un tās darbība

Olimpiskās kustības vispārējā organizācija un sastāvdaļas

1
1

Olimpiskā kustība, darbojoties Starptautiskās Olimpiskās komitejas
uzraudzībā, sevī iekļauj organizācijas, sportistus un citas personas, kuras
apņemas savā darbībā ievērot Olimpisko Hartu. Olimpiskās kustības gala
mērķis ir ar sporta palīdzību izglītot jaunatni draudzības un savstarpējas
sapratnes garā, sekmēt dialogu starp tautām, izskaust savstarpējos
aizspriedumus.

2

Olimpisko kustību pasaulē veido: Starptautiskā Olimpiskā komiteja
(SOK), Starptautiskās Sporta federācijas (SF), un Nacionālās Olimpiskās
komitejas (NOK). Ikvienai Olimpiskajai kustībai piederošai personai vai
organizācijai, ir saistoša Olimpiskā Harta, un tai ir jāpakļaujas SOK
lēmumiem.

3

Bez trim galvenajām sastāvdaļām, Olimpiskajā kustībā iekļaujas arī
Olimpisko spēļu organizēšanas komitejas (OSOK), nacionālās asociācijas,
klubi un personas, kuri ir SF un NOK biedri, it īpaši tie atlēti, kuru
intereses ir cieši saistītas ar Olimpisko kustību, kā arī, ţūrija, tiesneši,
treneri un citas sporta amatpersonas un tehniskais personāls. Tā arī iekļauj
sevī citas SOK atzītas organizācijas un institūcijas.

2

SOK misija un loma
SOK misija ir veicināt Olimpismu pasaulē un vadīt Olimpisko kustību. SOK loma
ir:
1 atbalstīt ētikas principu ieviešanu sportā, ar sporta palīdzību izglītot jaunatni,
veltīt savas pūles godīgas sacensības un nevardarbības veicināšanai sportā;
2 veicināt un atbalstīt sporta un sporta sacensību organizēšanu, attīstību un
koordinēšanu;
3

nodrošināt regulāru Olimpisko spēļu rīkošanu;

4 sadarboties ar kompetentām valsts vai privātajām organizācijām, un varas
institūcijām ar mērķi likt sportam kalpot cilvēcei un tādējādi veicināt mieru;
5

stiprināt vienotību un aizsargāt Olimpiskās kustības neatkarību;

6

rīkoties pret jebkuru Olimpisko kustību ietekmējošu diskriminācijas formu;

10

7 ar mērķi ieviest abu dzimumu vienlīdzības principu, veicināt un atbalstīt
sieviešu piedalīšanos sportā visos līmeņos un visās struktūrās;
8 cīnīties pret dopinga lietošanu sportā;
9

veicināt un atbalstīt atlētu veselības aizsardzības pasākumus;

10 darboties pret jebkura veida politisku un komerciālu sporta un atlētu
izmantošanu;
11 veicināt un atbalstīt sporta organizāciju un valsts pārvaldes institūciju darbību,
lai nodrošinātu atlētu sociālo un profesionālo nākotni;
12 veicināt un atbalstīt sporta pieejamību visiem;
13 veicināt un atbalstīt atbildību par vides jautājumiem, veicināt ilgtspējīgu sporta
attīstību un nodrošināt Olimpisko spēļu rīkošanu atbilstoši šiem principiem;
14 veicināt Olimpisko spēļu rīkotājpilsētas un attiecīgās valsts pozitīvu
mantojumu;
15 popularizēt iniciatīvas, kas veicina sporta harmonisku saplūšanu ar kultūru un
izglītību;
16 veicināt un atbalstīt Starptautiskās Olimpiskās Akadēmijas (SOA) un citu
Olimpisko izglītību veicinošu institūciju darbību.
2. panta papildinājumi
1

SOK Izpildkomiteja var piešķirt SOK aizbildniecību reģionāla, kontinentāla
vai pasaules mēroga starptautiskiem čempionātiem, pamatojoties uz
noteikumiem, kurus tā atzīst par piemērotiem, ar nosacījumu, ka tās notiek
ievērojot Olimpiskās Hartas principus un tiek rīkotas NOK vai SOK atzītu
asociāciju pārraudzībā ar attiecīgo SF palīdzību un saskaņā ar to
tehniskajiem noteikumiem.

2

SOK Izpildkomiteja var piešķirt SOK aizbildniecību citiem pasākumiem, ja šie
pasākumi atbilst olimpiskās kustības gala mērķiem.

SOK atzīšana

3

1

Nosacījums piederībai olimpiskajai kustībai ir SOK atzīšana.

2

SOK var atzīt nacionālās sporta organizācijas par NOK, ja šo organizāciju
darbība ir saistīta ar SOK misiju un lomu. SOK var atzīt arī NOK pasaules vai
kontinentālā līmeņa asociācijas. Visām NOK un NOK asociācijām, ja tas ir

11

iespējams, ir jāiegūst juridisku personu statuss. Tām ir jādarbojas saskaņā ar
Olimpiskās Hartas noteikumiem. To statūtus apstiprina SOK.
3

SOK var atzīt SF un to asociācijas.

4 SF asociāciju vai NOK atzīšana nekādā veidā neietekmē katras SF un NOK
tiesības tieši sadarboties ar SOK un otrādi.
5 SOK var atzīt ar sporta jomu saistītas starptautiskas nevalstiskās organizācijas,
ja to statūti un darbība atbilst Olimpiskās Hartas noteikumiem.
6 SOK var piešķirt pagaidu vai pilnu atzīšanu. Par pagaidu atzīšanu, vai tās
anulēšanu, lemj SOK Izpildkomiteja. To piešķir uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.
SOK Izpildkomiteja nosaka nosacījumus, pēc kuriem pagaidu atzīšana zaudē
spēku. Par pilnas atzīšanas piešķiršanu vai tās anulēšanu lemj Sesija. Visus
atzīšanas procedūras noteikumus nosaka SOK Izpildkomiteja.

4

Olimpiskais kongress

Olimpiskajā kongresā piedalās pilnvarotie Olimpiskās kustības sastāvdaļu pārstāvji.
SOK nosaka kongresa rīkošanas bieţumu. Kongresu sasauc SOK prezidents.
Kongresam ir konsultatīva funkcija.
4. panta papildinājumi

5

1

Pamatojoties uz Sesijas lēmumu, Olimpisko kongresu sasauc Prezidents.
Kongresu organizē SOK, vietā un laikā, kuras nosaka Sesija. Prezidents
vada Kongresu un nosaka tā procedūru.

2

Olimpiskajā kongresā piedalās SOK locekļi, Goda prezidents, Goda
locekļi, Starptautisko federāciju un Nacionālo Olimpisko komiteju
delegāti. Tajā var piedalīties arī SOK atzīto organizāciju pārstāvji. Bez
tam, Olimpiskajā kongresā piedalās individuālu vai reprezentatīvu
apsvērumu dēļ ielūgti sportisti un citas personas.

3

SOK Izpildkomiteja, pēc konsultācijām ar SF un NOK, izveido Olimpiskā
kongresa darba kārtību.

Olimpiskā Solidaritāte

Olimpiskās Solidaritātes mērķis ir nodrošināt atbalstu Nacionālajām Olimpiskajām
komitejām, it īpaši tām, kurām tas visvairāk ir nepieciešams. Atbalsts izpauţas
programmu veidā, pie kuru izveides kopā strādā SOK un NOK, pēc nepieciešamības
saņemot tehnisku palīdzību no SF.
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5. panta papildinājumi
Olimpiskās Solidaritātes pieņemto programmu mērķi sekmē:
1

Olimpisma pamatprincipu veicināšanu;

2

atbalstu Nacionālajām Olimpiskajām komitejām atlētu un komandu
sagatavošanā dalībai olimpiskajās spēlēs;

3

atlētu un treneru sporta tehnisko zināšanu attīstību;

4

sadarbībā ar NOK un SF, atlētu un treneru tehniskā līmeņa
paaugstināšanu, tai skaitā, izmantojot stipendiju sistēmu;

5

sporta administratoru apmācību;

6

izmantojot olimpisko audzināšanu un sporta idejas izplatīšanu, veicināt
sadarbību starp organizācijām un individuālām personām, kurām ir kopīgi
mērķi;

7

vietās, kur nepieciešams, sadarbībā ar nacionālajām vai starptautiskajām
organizācijām, funkcionālu un ekonomisku sporta iekārtu radīšanu;

8

atbalstīt NOK pārraudzīto nacionāla, reģionāla vai kontinentāla līmeņa
spēļu organizēšanu, kā arī atbalstīt Nacionālās Olimpiskās komitejas to
delegāciju organizēšanā un sagatavošanā dalībai reģionālajās un
kontinentālajās spēlēs;

9

divpusējas vai daudzpusējas sadarbības programmas veicināšanu starp
Nacionālajām Olimpiskajām komitejām;

10

rosināt valdības un starptautiskas organizācijas iekļaut sportu tajās
attīstības programmās, kurām nepieciešama palīdzība.

Šādas programmas vada Olimpiskās Solidaritātes komisija.

Olimpiskās spēles

6
1

Olimpiskās spēles ir sacensības starp atlētiem individuālos vai komandu
sporta veidos un nevis starp valstīm. Tajās piedalās atlēti, kurus ir
atlasījušas attiecīgās NOK un, kuru pieteikumus ir apstiprinājusi SOK.
Atlētu sacensības notiek ievērojot attiecīgo SF pieņemtos tehniskos
noteikumus.

2

Olimpiskās spēles sastāv no Olimpiādes spēlēm un Ziemas Olimpiskajām
spēlēm. Par ziemas sporta veidiem tiek uzskatīti tikai tie sporta veidi, ar
kuriem nodarbojas uz ledus vai sniega.
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3

Izšķirošais vārds jebkurā jautājumā saistībā ar olimpiskajām spēlēm pieder
SOK.

4

Neskatoties uz visu arbitrāţas un apelācijas procedūru noteikumiem un
gala termiņiem, kā arī Pasaules Antidopinga kodeksā iekļautajiem
noteikumiem, neviens no SOK pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz
olimpiskajām spēlēm, tai skaitā, bet ne tikai, sacensības un to rezultāti, tādi
kā, ieņemtā vieta vai sasniegtais rezultāts, nevar tikt apstrīdēti trīs gadus
sākot no šo Spēļu slēgšanas ceremonijas.

6. panta papildinājumi
1

Olimpiāde ir periods, kas sastāv no četriem viena otram sekojošiem
gadiem, kuri sākas pirmā gada pirmajā janvārī un beidzas ceturtā gada
31. decembrī.

2

Olimpiādes tiek numurētas sākot no pirmajām Olimpiādes spēlēm, kuras
notika Atēnās 1896. gadā. XXIX Olimpiāde sāksies 2008. gada 1. janvārī.

3

Ziemas Olimpiskās spēles tiek numurētas to norises secībā.

Tiesības uz olimpiskajām spēlēm un olimpisko īpašumu

7

8

1

Ekskluzīvas tiesības uz olimpiskajām spēlēm pieder SOK. SOK pieder
visas tiesības un informācija attiecībā uz, it īpaši, un bez ierobeţojuma,
olimpisko spēļu organizēšanu, izmantošanu, pārraidīšanu, ierakstīšanu,
pārstāvēšanu, pieejas tiesībām un izplatīšanu jebkurā formā un izmantojot
jebkuru līdzekli, kurš pastāv pašlaik vai tiks izveidots nākotnē. SOK
nosaka pieejas tiesību un datu izmantošanas noteikumus saistībā ar
olimpiskajām spēlēm un olimpisko spēļu sacensībām, kā arī sporta
priekšnesumiem.

2

Olimpiskais simbols, karogs, moto, himna, identificējošas zīmes un
nosaukumi (ieskaitot, bet ne tikai, „Olimpiskās spēles” un „Olimpiādes
spēles”) apzīmējumi, emblēmas, liesma un lāpas, saskaņā ar P8-14 punktu,
atsevišķi vai kopā, tiek uzskatīti par „Olimpisko īpašumu”. Visas
ekskluzīvās tiesības uz jebkuru vai visu olimpisko īpašumu, kā arī tiesības
šo īpašumu lietot ar mērķi gūt peļņu, reklāmas vai komerciālos nolūkos,
pieder SOK. SOK var izsniegt licenci uz daļu vai visām savām tiesībām,
ievērojot SOK Izpildkomitejas noteiktos nosacījumus un noteikumus.

Olimpiskais simbols

14

Olimpiskais simbols sastāv no pieciem vienāda lieluma savstarpēji savītiem apļiem
(olimpiskie apļi), kuru malas nesaskaras, vienā vai piecās atšķirīgās krāsās, kuras no
kreisās uz labo pusi ir: zila, dzeltena, melna, zaļa un sarkana. Apļi ir savīti no kreisās
uz labo pusi: zilais, melnais un sarkanais aplis ir novietoti augšā, dzeltenais un zaļais
aplis novietoti apakšā, tā kā tas parādīts zemāk pievienotajā grafiskajā attēlā.
Olimpiskais simbols izsaka olimpiskās kustības darbību, ataino piecu kontinentu
savienību, un simbolizē visas pasaules atlētu sapulcēšanos olimpiskajās spēlēs.

9

Olimpiskais karogs

Olimpiskajam karogam ir balts fons. Tam nav apmales. Piecu krāsu olimpiskais
simbols ir novietots karoga centrā.

10

Olimpiskais moto

Olimpiskais moto „Ātrāk. Augstāk. Spēcīgāk.” izsaka olimpiskās kustības centienus.

Olimpiskās emblēmas

11

Olimpiskā emblēma ir integrēts zīmējums, kas olimpiskos apļus apvieno ar kādu citu
atšķirīgu elementu.

Olimpiskā himna

12

Olimpiskā himna ir Spirosa Samarasa skaņdarbs ar nosaukumu „Olimpiskā himna”.

Olimpiskā uguns, olimpiskās lāpas

13

14

1

Olimpiskā uguns ir uguns, kas tiek aizdegta Olimpijā, SOK vadībā.

2

Olimpiskā lāpa ir pārnēsājama lāpa, vai arī tās kopija, kuru apstiprina
SOK. Tā paredzēta olimpiskās uguns aizdegšanai.

Olimpiskie apzīmējumi

Olimpiskais apzīmējums ir jebkāda veida olimpisko spēļu, olimpiskās kustības vai
jebkuras ar tām saistītas lietas vizuāls vai audio asociatīvs, vai citādi saistīts,
atainojums.
7-14 panta papildinājumi
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Juridiskā aizsardzība

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

SOK var izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu sev
gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa juridisku aizsardzību
jautājumos, kas skar olimpiskās spēles un jebkura veida olimpisko
īpašumu.
Katra NOK ir atbildīga par to, lai tās valstī tiktu ievēroti 7.-14. pantu
noteikumi un 7.- 14. pantu papildinājumi. Tai ir jāaizliedz jebkura
veida olimpiskā īpašuma izmantošana, kas ir pretrunā šiem pantiem un
to papildinājumiem. NOK, SOK labā, aizsargā SOK olimpisko
īpašumu.
Gadījumā, ja valsts likumdošana vai preču zīmes reģistrācija, kā arī
cita veida juridiski dokumenti sniedz Nacionālajai Olimpiskajai
komitejai olimpiskā simbola vai kāda cita olimpiskā īpašuma juridisku
aizsardzību, šī NOK var izmantot tikai Olimpiskajā Hartā atrunātās
tiesības un tikai, ja saņemtas instrukcijas no SOK.
NOK jebkurā laikā var lūgt SOK palīdzību, lai iegūtu juridisku
aizsardzību jebkura veida olimpiskajam īpašumam, kā arī, lai
atrisinātu domstarpības, ja jautājumā iesaistīta kāda trešā puse.
SOK licenzētu trešo pušu vai SOK tiesības izmantot olimpisko īpašumu:

2.1.

SOK var izveidot vienu vai vairākas olimpiskās emblēmas, kuras tā var
lietot pēc saviem ieskatiem.

2.2.

Olimpisko simbolu, olimpiskās emblēmas vai jebkura cita veida SOK
olimpisko īpašumu var izmantot SOK vai SOK pilnvarota persona
NOK valstī, ja tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

2.3.

3

2.2.1.

Attiecīgās NOK intereses nedrīkst ciest nopietnus
zaudējumus olimpiskā īpašuma sponsorēšanas un piegādes
līgumu, kā arī visu marketinga pasākumu, kuri nav minēti
šo papildinājumu 2.2.2 paragrāfā, rezultātā. SOK,
konsultējoties ar NOK, kura saņem daļu no tīrajiem
ienākumiem, pieņem lēmumus par olimpisko īpašumu
izmantošanu.

2.2.2.

No visiem licenzētajiem kontraktiem NOK saņem pusi no
īpašuma izmantošanas rezultātā iegūtajiem tīrajiem
ienākumiem pēc visu nodokļu atskaitīšanas un skaidras
naudas izdevumiem, kas saistīti ar īpašuma ekspluatāciju.
NOK ir iepriekš jāinformē par šādu izmantošanu.

SOK ir tiesības, pēc tās ieskatiem, atļaut organizācijām, kuras
pārraida olimpiskās spēles, izmantot olimpisko simbolu, SOK
olimpiskās emblēmas vai SOK un OSOK citu olimpisko īpašumu
olimpisko spēļu translācijas reklāmas nolūkos.
Olimpiskā simbola, karoga, moto un himnas lietošana:
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3.1.

Saskaņā ar šo papildinājumu 2.2.paragrāfā minētajiem noteikumiem,
SOK pēc tās ieskatiem var lietot olimpisko simbolu, karogu, moto un
himnu.

3.2.

NOK var izmantot olimpisko simbolu, karogu, moto un himnu savu
bezpeļņas aktivitāšu ietvaros, pie nosacījuma, ka šāda izmantošana
sniedz ieguldījumu olimpiskās kustības attīstībā un nekaitē tās
reputācijai, kā arī, ja attiecīgā NOK ir iepriekš ieguvusi SOK
Izpildkomitejas atļauju.

4

NOK vai OSOK tiesības veidot un izmantot olimpisko emblēmu:

4.1.

Olimpisko emblēmu var izveidot NOK vai OSOK, ja to apstiprina
SOK.

4.2.

SOK apstiprina olimpiskās emblēmas dizainu, ja tā uzskata, ka šī
emblēma skaidri atšķiras no citām olimpiskajām emblēmām.

4.3.

Olimpiskā simbola lielums olimpiskajā emblēmā nedrīkst pārsniegt
vienu trešdaļu no emblēmas kopējā laukuma. Olimpiskais simbols
olimpiskajā emblēmā ir jāataino kā viens veselums un to nedrīkst
nekādā veidā mainīt.

4.4.

Papildus iepriekšminētajiem noteikumiem, NOK olimpiskajai
emblēmai ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

4.5.

4.4.1.

Emblēma jāattēlo tādā veidā, lai to nepārprotami varētu
identificēt ar attiecīgās NOK valsti.

4.4.2.

Par emblēmas specifisko atšķirības elementu nevar būt tikai
attiecīgās NOK valsts nosaukums vai šī nosaukuma
saīsinājums.

4.4.3.

Emblēmas specifiskais atšķirības elements nedrīkst būt
saistīts ar olimpiskajām spēlēm vai kādu konkrētu datumu vai
notikumu, kas ir ierobeţots laikā.

4.4.4.

Emblēmas specifiskajā atšķirības elementā nedrīkst ietilpt
moto, zīmējumi vai citas vispārēja rakstura izpausmes, kam
piemīt universāls vai starptautisks raksturs.

Papildus 4.1, 4.2 un 4.3 paragrāfos iekļautajiem noteikumiem, OSOK
olimpiskajai emblēmai ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
4.5.1.

Emblēmai jābūt veidotai tā, lai to nepārprotami varētu
identificēt ar olimpiskajām spēlēm, kuras organizē attiecīgā
OSOK;
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4.5.2.

Par emblēmas specifisko atšķirības elementu nevar būt tikai
attiecīgās OSOK valsts nosaukums vai šī nosaukuma
saīsinājums.

4.5.3.

Emblēmas specifiskajā atšķirības elementā nedrīkst ietilpt
moto, zīmējumi vai citas vispārēja rakstura elementus, kam
piemīt universāls vai starptautisks raksturs.

4.6.

Jebkura olimpiskā emblēma, kuru SOK ir apstiprinājusi pirms šo
noteikumu stāšanās spēkā, saglabā likumīgas emblēmas statusu.

4.7.

Kur un kad vien iespējams, NOK savā valstī nodrošina NOK
olimpiskās emblēmas juridisku aizsardzību to reģistrējot. NOK veic
emblēmas reģistrāciju sešu mēnešu laikā pēc apstiprinājuma
saņemšanas no SOK un iesniedz SOK reģistrācijas faktu apstiprinošus
dokumentus. Starptautiskā Olimpiskā komiteja var anulēt olimpiskās
emblēmas apstiprinājumu ja attiecīgā NOK neveic visas iespējamās
darbības savas olimpiskās emblēmas aizsardzībai un neinformē SOK
par šādu aizsardzību. Tāpat, OSOK veic savu olimpisko emblēmu
aizsardzību saskaņā ar SOK rīkojumiem. Nekāda veida aizsardzība, ko
ieguvušas NOK un OSOK, nevar tikt izmantota pret SOK.

4.8.

Olimpiskās emblēmas izmantošanai reklāmas, komerciālā vai peļņas
nolūkā, ir jāatbilst 4.9 un 4.10 paragrāfos minētajiem noteikumiem.

4.9.

Jebkurai NOK vai OSOK, kura vēlas izmantot savu olimpisko emblēmu
reklāmas, komerciālā vai peļņas ieguves nolūkā, tieši vai ar trešās
puses starpniecību, ir jādarbojas saskaņā šiem papildinājumiem un
jānodrošina, ka arī trešā puse ievēro šos noteikumus.

4.10.

Visus kontraktus un vienošanās, ieskaitot tās, kuras noslēdz OSOK,
paraksta vai apstiprina un pārvalda attiecīgā NOK, balstoties uz
sekojošiem noteikumiem:
4.10.1

NOK Olimpiskā emblēma tiek uzskatīta par likumīgu tikai
attiecīgās NOK valstī; šo emblēmu, kā arī citus ar Olimpismu
saistītus NOK simbolus, emblēmas, zīmes vai apzīmējumus
nedrīkst izmantot reklāmas, komerciālā vai peļņas ieguves
nolūkā citas NOK valstī bez pēdējās iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas;

4.10.2

Arī OSOK olimpisko emblēmu, tāpat kā citus ar Olimpismu
saistītus OSOK simbolus, emblēmas, zīmes vai apzīmējumus
nedrīkst izmantot reklāmas, komerciālā vai peļņas ieguves
nolūkā citas NOK valstī bez pēdējās iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas;

4.10.3

Visos gadījumos, jebkura OSOK noslēgta līguma derīguma
termiņš nedrīkst būt ilgāks par attiecīgo olimpisko spēļu gada
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31. decembri;

5

4.10.4

Olimpiskās emblēmas izmantošanai ir jāsniedz ieguldījums
olimpiskās kustības attīstībā, tā nedrīkst bojāt olimpiskās
kustības reputāciju; jebkura saistība starp olimpisko
emblēmu un produktiem vai pakalpojumiem tiek aizliegta, ja
šāda saistība nav savienojama ar Olimpisma
pamatprincipiem vai Olimpiskajā Hartā norādīto SOK lomu;

4.10.5

Pēc SOK pieprasījuma, jebkura NOK vai OSOK iesniedz
jebkura līguma kopiju, kurā tā ir viena no līguma slēdzējām
pusēm.

Filatēlija

SOK, sadarbībā ar iesaistīto valstu NOK, veicina olimpiskā simbola izmantošanu
uz pastmarkām, kuras tiek izdotas sadarbojoties SOK un kompetentajām valsts
varas institūcijām, ievērojot SOK izdotos nosacījumus.
6

Skaņdarbi

Olimpisko spēļu rīkotājvalsts un rīkotājpilsētas OSOK un NOK nodrošina, ka tiek
ievērota procedūra, kas saglabā SOK īpašuma autortiesības uz jebkuru tieši ar
olimpiskajām spēlēm saistītu skaņdarbu.
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2.NODAĻA
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK)
15

Juridiskais statuss

1

SOK ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas asociāciju veida beztermiņa
organizācija. SOK ir juridiskas personas statuss, kuru atzīst Šveices Federālā
municipalitāte pamatojoties uz vienošanos, kas stājās spēkā 2000. gada 1.
novembrī.

2

SOK sēdeklis atrodas Lozannā (Šveice), Olimpiskajā galvaspilsētā.

3

SOK mērķis ir īstenot tās Olimpiskajā Hartā noteikto misiju, lomu un atbildības.

4

SOK lēmumi ir galēji. Jebkuru strīdu, kas saistīts ar lēmumu lietošanu vai
interpretāciju, izšķir SOK Izpildkomiteja un, atsevišķos gadījumos, arbitrāţas
tiesa pirms Starptautiskās sporta arbitrāţas tiesas (SSAT).

5

Lai pildītu savu misiju un realizētu savu lomu, SOK var nodibināt, iegūt savā
īpašumā vai citādi kontrolēt citas juridiskas personas, tādas kā, fondi vai
korporācijas.

16

Locekļi

1
SOK sastāvs – tiesības kļūt par SOK locekļiem, locekļu skaita
papildināšana, vēlēšanas, apstiprināšana un statuss:
1.1
SOK locekļi ir fiziskas personas. Saskaņā ar 16. panta papildinājumiem, SOK
kopējais locekļu skaits nedrīkst būt lielāks par 115. SOK ietilpst:
1.1.1

vairums locekļu, kuri nav saistīti ar konkrētu pienākumu veikšanu vai
noteiktu amatu, kā to paredz PP16.2.5.5. Šo locekļu kopējais skaits
nedrīkst būt lielāks par 70; no vienas valsts, saskaņā ar PP16, nedrīkst būt
vairāk par 1 cilvēku;

1.1.2

atlēti, kā to nosaka PP16.2.2.2, kuru kopējais skaits nepārsniedz 15;

1.1.3

Prezidenti vai personas, kuras ieņem izpildvaras vai augstākā līmeņa
vadītāju amatus SF, SF asociācijās vai citās SOK atzītās organizācijās.
Šādu locekļu kopējais skaits nedrīkst būt lielāks par 15;

1.1.4

Prezidenti vai personas, kuras ieņem izpildvaras vai augstākā līmeņa
vadītāju posteņus NOK, vai NOK pasaules vai kontinentālajās asociācijās.
Kopējais šādu locekļu skaits nedrīkst būt lielāks par 15, no katras valsts
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var būt tikai 1 šāds pārstāvis.
1.2

SOK ievēl savus locekļus no to personu vidus, kuras SOK uzskata par
pietiekoši kvalificētām, atbilstoši PP16 prasībām.

1.3

Jaunie SOK locekļi tiek uzņemti SOK speciālā ceremonijā, kuras laikā tie ar
sekojošu zvērestu apliecina gatavību pildīt savus pienākumus:

“Es, uzņemoties godu kļūt par Starptautiskās Olimpiskās komitejas locekli, un
apzinoties man, kā loceklim, uzticētos pienākumus, svinīgi apsolu kalpot Olimpiskajai
kustībai pēc labākās sirdsapziņas; neizvirzot nekāda veida pretenzijas, ievērot
Olimpiskās Hartas noteikumus un Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumus un
panākt, ka arī citi tos ievēro; ievērot Ētikas kodeksu; saglabāt savu neatkarību no
jebkāda veida politiskas vai komerciālas ietekmes un no jebkāda veida rasu vai
reliģiskiem aizspriedumiem; cīnīties pret visa veida diskrimināciju; un vienmēr un
visur veicināt Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Olimpiskās kustības intereses. “
1.4

SOK locekļi pārstāv un veicina SOK un olimpiskās kustības intereses savās
valstīs un tajās olimpiskās kustības organizācijās, kurās tie darbojas.

1.5

SOK locekļi nepieņem no valdībām, organizācijām vai citām institūcijām
nekāda veida pilnvaras vai uzdevumus, kas ierobeţotu to rīcības brīvību un
balsstiesības.

1.6

SOK locekļi personīgi neatbild par SOK parādiem vai saistībām.

1.7

Saskaņā ar P16.3, katrs SOK loceklis tiek ievēlēts uz astoņiem gadiem, un var
tikt atkārtoti ievēlēts uz vienu vai vairākiem termiņiem. Atkārtotas ievēlēšanas
procedūru nosaka SOK Izpildkomiteja.

2

Pienākumi:

Katram SOK loceklim ir sekojoši pienākumi:
2.1

pakļauties Olimpiskās Hartas principiem, Ētikas kodeksam un citiem SOK
noteikumiem;

2.2

piedalīties Sesijās;

2.3

piedalīties to SOK komisiju darbā, kurās loceklis ir ievēlēts;

2.4

sniegt ieguldījumu olimpiskās kustības attīstībā un veicināšanā;

2.5

pārraudzīt SOK programmu ieviešanu SOK locekļa mītnes valstī un tās
olimpiskās kustības organizācijā, kurā loceklis darbojas;

2.6

pēc pieprasījuma, informēt Prezidentu, par olimpiskās kustības attīstību un
veicināšanu, un vajadzībām, kas radušās locekļa mītnes valstī un olimpiskās
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kustības organizācijā, kurā loceklis darbojas;
2.7

bez kavēšanās informēt Prezidentu par visiem gadījumiem, kas kavē
Olimpiskās Hartas ievērošanu vai kā citādi nelabvēlīgi ietekmē olimpisko
kustību locekļa mītnes valstī vai olimpiskās kustības organizācijā, kurā tas
darbojas;

2.8

izpildīt citus Prezidenta uzticētus uzdevumus.

3

Locekļa statusa pārtraukšana:

SOK locekļa statuss tiek pārtraukts sekojošos gadījumos:
3.1 Atkāpšanās:
SOK loceklis var jebkurā laikā attiekties no SOK locekļa amata, rakstveidā
paziņojot par to Prezidentam. Pirms atlūguma apstiprināšanas, SOK
Izpildkomiteja var izteikt lūgumu noklausīties locekli, kurš iesniedzis
atlūgumu.
3.2 Neievēlēšana uz otru termiņu:
Jebkurš SOK loceklis zaudē savu locekļa statusu bez jebkādām papildus
formalitātēm, ja viņš netiek atkārtoti ievēlēts, saskaņā ar P16.1.7, PP16.2.6 ,
kā arī PP16.2.7 gadījumā.
3.3

Vecuma ierobeţojums:
Jebkurš SOK loceklis zaudē savu locekļa statusu, tā kalendārā gada beigās,
kurā viņš sasniedz 70 gadu vecumu, saskaņā ar PP16.2.7.1.

3.4

Nepiedalīšanās Sesijās, vai pasivitāte SOK darba veikšanā:
Jebkurš SOK loceklis zaudē savu locekļa statusu, bez jebkādiem tālākiem
paziņojumiem no locekļa puses, ja iestājoties force majeure, šāds loceklis
neapmeklē Sesijas vai aktīvi nepiedalās SOK darbībā divus gadus pēc kārtas.
Šādos gadījumos, pamatojoties uz Sesijas lēmumu, kas pieņemts pēc SOK
Izpildkomitejas ierosinājuma, SOK loceklis zaudē savu locekļa statusu.

3.5

Pastāvīgās dzīvesvietas vai galveno interešu maiņa:
Saskaņā ar P16.1.1.1 pārstāj būt SOK loceklis, ja tas ir mainījis savu pastāvīgo
dzīvesvietu vai tā intereses ir saistītas ar citu valsti nekā tas bija ievēlēšanas
laikā.
Šādos gadījumos, pamatojoties uz Sesijas lēmumu, kas pieņemts pēc SOK
Izpildkomitejas ierosinājuma, SOK loceklis zaudē savu locekļa statusu.

3.6

Locekļi, kuri ievēlēti no atlētu vidus:
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Saskaņā ar P16.1.1.2, jebkura persona pārstāj būt par SOK locekli, ja viņš
vairs nav SOK Atlētu komisijas loceklis.
3.7

Prezidenti un personas, kuras ieņem izpildvaras vai augstākā līmeņa vadītāju
posteņus NOK, to pasaules vai kontinentālajās asociācijās, SF vai to
asociācijās, kā arī citās SOK atzītās organizācijās:

Saskaņā ar P16.1.1.3 vai P16.1.1.4, jebkurš SOK loceklis zaudē locekļa statusu, ja tas
nepilda tās funkcijas, kuras tas pildīja ievēlēšanas laikā.
3.8

Izslēgšana
3.8.1

SOK locekli var izslēgt ar Sesijas lēmumu, ja šis loceklis ir pārkāpis
zvērestu vai, ja Sesija uzskata, ka loceklis nepilda savus pienākumus, vai
apzināti ir apdraudējis SOK intereses, kā arī, izdarījis apkaunojošu
nodarījumu, kas nav savienojams ar SOK darbību.

3.8.2

Lēmumu atbrīvot SOK locekli no amata pieņem ar divu trešdaļu to locekļu
balsu vairākumu, kuri ir ieradušies uz Sesiju, pamatojoties uz SOK
Izpildkomitejas lūgumu. Attiecīgajam loceklim ir tiesības tikt uzklausītam,
iepazīties ar izvirzīto apsūdzību, kā arī tiesības ierasties personīgi vai arī
iesniegt aizstāvības runu rakstiskā veidā.

3.8.3

Līdz Sesijas galīgam lēmumam par lūgumu atbrīvot locekli no amata,
SOK Izpildkomiteja var uz laiku izslēgt attiecīgo locekli un liegt viņam
visas vai daļu no tiesībām, privilēģijām un funkcijām, kas izriet no tā
statusa.

3.8.4

No SOK izslēgts loceklis nedrīkst būt NOK, NOK asociācijas vai OSRK
loceklis.

4

Goda Prezidents – Goda locekļi

4.1

Pēc SOK Izpildkomitejas ieteikuma, Sesija var ievēlēt par Goda Prezidentu
SOK locekli, kurš ir sniedzis ievērojamu ieguldījumu kā SOK Prezidents.
Goda Prezidentam ir padomdevēja tiesības.

4.2

Sesija jebkuru SOK bijušo locekli, ja tas darbojies SOK vismaz desmit gadus
un to laikā uzrādījis izcilus sasniegumus, pēc SOK Izpildkomitejas ieteikuma
var ievēlēt par SOK Goda locekli.

4.3

Pēc SOK Izpildkomitejas ieteikuma, Sesija var ievēlēt par Goda locekļiem
izcilas personības ārpus SOK, kuras sniegušas ievērojamu atbalstu SOK.

Goda Prezidents un Goda locekļi tiek ievēlēti uz mūţu. Viņiem nav tiesības vēlēt,
tiem nav tiesības uz jebkādu SOK amatu. P16.1.1 – 1.5, 16.1.7, 16.2, 16.3 un PP16.1
un 16.2 noteikumi neattiecas uz šiem locekļiem. Viņu statusu var atcelt ar Sesijas
lēmumu.
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16. panta papildinājumi
Tiesības kļūt par SOK locekli:

1

Jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesīga kļūt par SOK
locekli, ja:
1.1

attiecīgās personas kandidatūra ir iesniegta, atbilstoši šī panta 2.1.
paragrāfa nosacījumiem;

1.2

attiecīgā persona atbilst šī panta 2.2. paragrāfā minētajiem nosacījumiem;

1.3

Nominācijas komisija ir pārbaudījusi un iesniegusi atskaiti par šo
kandidatūru;

1.4

SOK Izpildkomiteja ir ieteikusi Sesijai ievēlēt šo personu.
SOK locekļu ievēlēšanas procedūra:

2

2.1 SOK locekļu kandidatūru iesniegšana:
Ieteikt kandidatūras ievēlēšanai SOK locekļu statusā var sekojošas
personas un organizācijas: SOK locekļi, SF, SF asociācijas, NOK, NOK
pasaules vai kontinentālās asociācijas un citas SOK atzītas organizācijas.
2.2

Kandidatūru apstiprināšana:
Lai varētu kandidēt, rakstveidā kandidatūras ir jāiesniedz Prezidentam.
Kandidātiem ir jāatbilst sekojošām prasībām:
2.2.1

Persona vai organizācija, kura iesniedz kandidatūras SOK locekļa
vēlēšanām, par katru kandidātu skaidri norāda, vai šo kandidātu
iesaka kā atlētu, saskaņā ar šī panta 2.2.2 paragrāfu; vai šis
kandidāts ir saistīts ar amata pienākumiem, kurus tas pilda kādā
no organizācijām, saskaņā ar šī panta 2.2.3 un 2.2.4 paragrāfiem;
vai arī kandidāts ir neatkarīga persona, saskaņā ar šī panta 2.2.5
paragrāfu.

2.2.2

Ja kandidāts tiek izvirzīts kā atlēts, atbilstoši P16.1.1.2, šim
kandidātam ir jābūt tikušam ievēlētam vai nozīmētam SOK Atlētu
komisijā ne vēlāk kā uz Olimpiādi vai Ziemas Olimpiskajām
spēlēm, kuras seko olimpiskajām spēlēm, kurās attiecīgais
kandidāts pēdējo reizi piedalījās.

2.2.3

Ja kandidatūra ir saistīta ar kādu SF, SF asociāciju vai SOK
atzītas organizācijas amata pienākumu pildīšanu, saskaņā ar P3.5,
kandidātam ir jābūt prezidenta, izpilddirektora vai augstākā
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līmeņa vadītāja amatā šajā organizācijā.

2.3

2.2.4

Ja kandidatūra ir saistīta ar amatu NOK vai pasaules, vai
kontinentāla līmeņa NOK asociācijā, kandidātam ir jābūt
prezidenta, izpilddirektora vai augstākā līmeņa vadītāja amatā
šajā organizācijā.

2.2.5

Pārējās kandidatūras ir neatkarīgas personas, kuras ir savas
pastāvīgās dzīvesvietas valsts pilsoņi vai, ja ar šo valsti ir saistītas
konkrētās kandidatūras intereses un, ja šajā valstī ir nodibināta
NOK.

Nominācijas komisija:

2.3.1 Nominācijas komisija sastāv no septiņiem locekļiem, trīs no kuriem ievēl SOK
Ētikas komisija, trīs – Sesija un vienu – SOK Atlētu komisija. Nominācijas
komisijas locekļi tiek ievēlēti uz četriem gadiem, tiem ir tiesības tikt atkārtoti
ievēlētiem.
2.3.2 Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt katras kandidatūras atbilstību, kā
to nosaka šī panta 2.4.2 paragrāfs, un iesniegt SOK rakstisku atskaiti.
2.3.3 Nominācijas komisija izvēl priekšsēdētāju.
2.4

Kandidatūru izskatīšana Nominācijas komisijā:

2.4.1 Pēc kandidatūras saņemšanas, Prezidents to nodod tālāk Nominācijas
komisijas priekšsēdētājam. Izņemot atsevišķus gadījumus, jebkura
kandidatūra, kuru saņēmis Nominācijas komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā
sešus mēnešus pirms nākamās Sesijas atklāšanas dienas, ir jāizvērtē, lai SOK
Izpildkomiteja varētu iesniegt ieteikumu Sesijai.
2.4.2 Nominācijas komisija apkopo visu nepieciešamo informāciju par kandidātu, it
īpaši par tā profesionālo darbību un materiālajiem apstākļiem, kā arī par tā
karjeru un piedalīšanos sporta pasākumos. Komisija var kandidātam pieprasīt
iesniegt atsauksmes no personām, kas spēj dot būtisku papildus informāciju
par kandidātu. Komisija var uzaicināt kandidātu uz pārrunām.
2.4.3 Komisija pārbauda visu kandidatūru atbilstību, biogrāfijas un piemērotību,
un, ja nepieciešams, kandidāta atlēta statusu vai amata pienākumus, kurus
pilda kandidāts.
2.4.4 Nominācijas komisija iesniedz rakstisku atskaiti SOK Izpildkomitejai par
katras kandidatūras piemērotību un atbilstību. Atskaitē komisija sniedz
pamatojumu lēmumam par katra kandidāta SOK locekļa amatam
nepieciešamo īpašību esamību vai neesamību.
2.5

Procedūra pirms SOK Izpildkomitejas
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2.5.1 Tikai SOK Izpildkomitejai ir tiesības izvirzīt kandidatūru Sesijai. Pēc lēmuma
par kandidatūras izvirzīšanu pieņemšanas, SOK Izpildkomiteja ne vēlāk kā
mēnesi pirms Sesijas atklāšanas, iesniedz tai rakstisku iesniegumu, kuram
pievienots Nominācijas komisijas ziņojums. SOK Izpildkomitejai ir tiesības
noklausīties kandidātu. Tā var izvirzīt vairākus kandidātus uz vienu locekļa
vietu.
2.5.2 Sportistu kandidatūru izvērtēšanas procedūra, saskaņā ar šī panta 2.2.1 un
2.2.2. paragrāfiem, var tikt paātrināta un 2.4.1 un 2.5.1 paragrāfos minētie
termiņi pārcelti, lai ļautu SOK Atlētu komisijā jaunievēlēto atlētu ātru
ievēlēšanu SOK locekļu amatos.
2.6

Pirms Sesijas procedūra:

2.6.1 Tikai Sesija ir tiesīga ievēlēt jebkuru SOK locekli.
2.6.2 Nominācijas komisijas priekšsēdētājam ir tiesības paust Sesijai
iepriekšminētās komisijas viedokli.
2.6.3 Sesija balso par visām SOK locekļu kandidatūrām, kuras ieteikusi SOK
Izpildkomiteja. Balsošana notiek aizklāti, lēmumi tiek pieņemti pamatojoties
uz balsu vairākumu.
2.7

Pārejas posma noteikumi:

To SOK locekļu tiesības, kuru ievēlēšana notika pirms 110. sesijas slēgšanas dienas
(1999.gada 11. decembrī), tiek nodrošinātas sekojoši:
2.7.1 Jebkuram SOK loceklim, kurš ticis ievēlēts pirms 110. sesijas slēgšanas dienas
(1999. gada 11. decembrī) ir jāatstāj savs amats laika periodā līdz tā
kalendārā gada beigām, kurā tas sasniedz 80 gadu vecumu, izņemot
gadījumus, ja šis loceklis ticis ievēlēts pirms 1966. gada. Ja loceklis sasniedz
šo vecumu esot Prezidenta, Viceprezidenta vai SOK Izpildkomitejas locekļa
amatā, atkāpšanās notiek nākamās Sesijas beigās.
2.7.2 Neskatoties uz šī panta 2.7.1. paragrāfa nosacījumiem, SOK locekļi, kuri
ievēlēti pirms 110. sesijas slēgšanas dienas (1999. gada 11. decembrī) un, kuri
nav sasnieguši vecuma ierobeţojumu, kā to paredz šī panta 2.7.1 paragrāfs,
tiek pārvēlēti Sesijā, vienu trešdaļu šo locekļu pārvēlēs 2007. gadā, vienu
trešdaļu 2008. gadā un vienu trešdaļu 2009. gadā, saskaņā ar 2.6 punktā
minētajiem noteikumiem. Pārvēlamās personas nosaka 111. sesijā notikusī
izloze.
2.7.3 Viena pilsoņa no katras valsts ierobeţojums, kā to paredz P16.1.1.1 pēdējais
teikums, neattiecas uz SOK locekļiem, kuri tikuši ievēlēti pirms 110. sesijas
(1999. gada 11. decembrī) slēgšanas dienas.
2.7.4 Līdz 2007. gada 31. decembrim kopējais SOK locekļu skaits nedrīkst pārsniegt
130 locekļus.
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Locekļu reģistrēšana:

3

SOK Izpildkomiteja uztur un atjauno visu SOK locekļu, Goda Prezidenta un Goda
locekļu reģistru. Reģistrs satur informāciju par katra locekļa kandidatūras
iesniegšanas vēsturi un norādi, vai loceklis kandidēja kā atlēts, bija saistīts ar amata
pienākuma veikšanu, vai tika izvirzīts kā neatkarīga persona.
4

Goda Prezidents – Goda locekļi :

4.1

Goda Prezidents tiek aicināts apmeklēt olimpiskās spēles, olimpiskos
kongresus, Sesijas un SOK Izpildkomitejas sanāksmes. Viņam ir rezervēta
vieta blakus Prezidentam. Viņam ir padomdevēja tiesības.

4.2

Goda locekļi tiek aicināti apmeklēt olimpiskās spēles, olimpiskos kongresus un
Sesijas, kur katram no tiem tiek rezervēta vieta. Pēc Prezidenta lūguma, Goda
locekļi sniedz savus ieteikumus.

4.3

Goda locekļi, kuri ieguvuši šo locekļu statusu pateicoties savam sniegtajam
atbalstam SOK, bet nav bijuši SOK locekļi, tiek aicināti apmeklēt olimpiskās
spēles un olimpiskos kongresus, kuros katram no tiem tiek rezervēta vieta.
Prezidents var uzaicināt tos apmeklēt citas SOK sanāksmes vai pasākumus.

17

Organizācija

SOK varu realizē tās orgāni. Tie ir:
1

Sesija

2

SOK Izpildkomiteja

3

Prezidents.
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Sesija

1

Sesija ir visu SOK locekļu pilnsapulce. Tas ir SOK augstākais orgāns. Tās
lēmumi ir galēji. Sesija notiek reizi gadā. Ārkārtas Sesiju var sasaukt
Prezidents vai pēc vismaz vienas trešdaļas locekļu rakstveida iesnieguma.
Sesijai ir sekojošas tiesības:

2
2.1

Pieņemt vai izdarīt labojumus Olimpiskajā Hartā.

2.2

Ievēlēt SOK locekļus, Goda Prezidentu un Goda locekļus.

2.3

Ievēlēt Prezidentu, Viceprezidentus un citus SOK Izpildkomitejas
locekļus.

2.4

Izvēlēt olimpisko spēļu rīkotājpilsētu.
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2.5

Izvēlēt pilsētu, kurā tiks sasaukta ikgadējā Sesija. Prezidentam ir tiesības
noteikt pilsētu, kurā notiks ārkārtas Sesija.

2.6

Apstiprināt SOK gada atskaiti un SOK pārskatus.

2.7

Nozīmēt SOK auditorus.

2.8

Lemt par SOK pilnas atzīšanas piešķiršanu vai anulēšanu NOK, SF, SF
asociācijām un citām organizācijām.

2.9

Izslēgt SOK locekļus un anulēt Goda Prezidenta un Goda locekļu statusus.

2.10

Risināt un lemt par visiem citiem jautājumiem, kā to nosaka likums vai
Olimpiskā Harta.

3

Sesijai nepieciešamais kvorums ir puse no kopējā SOK locekļu skaita plus
viena balss. Sesijas lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Lai mainītu
jebkuru no Olimpisma vai Olimpiskās Hartas pamatprincipiem, nepieciešama
divu trešdaļu SOK locekļu piedalīšanās Sesijā.

4

Katram loceklim ir viena balss. Nepieciešamā balsu vairākuma aprēķināšanā
netiek ņemtas vērā balsis, kas atturas, tukši vai sabojāti biļeteni. Balsošana uz
pilnvaras pamata netiek atļauta. Balsošana notiek aizklāti, ja to pieprasa
Olimpiskās Hartas noteikumi, vai, gadījumā, ja tā nolemj Priekšsēdētājs, vai
pieprasa viena ceturtā daļa klātesošo locekļu. Ja balsis sadalās vienādi,
izšķirošā balss pieder priekšsēdētājam.

5

P18.3 un 18.4 noteikumi attiecas uz vēlēšanām, kurās ievēl personas vai
rīkotājpilsētas. Gadījumos, kad ir vai paliek divi kandidāti, par ievēlētu
uzskata to kandidātu, kurš ieguvis vislielāko balsu skaitu.

6

Sesija var deleģēt varu SOK Izpildkomitejai.
18. panta papildinājumi

1

SOK Izpildkomiteja ir atbildīga par visu Sesiju organizēšanu un
sagatavošanu, ieskaitot to finansu lietas.

2

Ikgadējās Sesijas sasaukšanas laiks tiek paziņots visiem SOK locekļiem vismaz
sešus mēnešus pirms tās atklāšanas. Sesiju formāli sasauc pēc Prezidenta
rīkojuma vismaz trīsdesmit dienas iepriekš, ja tā ir ikgadējā Sesija, un vismaz
desmit dienas iepriekš, ārkārtas Sesijas gadījumā, nosūtot paredzamo dienas
kārtību, kurā norādīti izskatāmie jautājumi.

3

Sesiju vada Prezidents vai, viņa prombūtnes vai darba nespējas laikā –
Viceprezidents, kurš ir vecākais pēc amata vai, savukārt, tā prombūtnes vai
darba nespējas laikā – klātesošais Izpildkomitejas loceklis, kurš ir nākošais
pēc pakāpes.
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4

Jebkurš Sesijas lēmums, ieskaitot lēmumus par Olimpiskās Hartas
labojumiem, stājas tūlīt spēkā, ja vien Sesija nelemj citādi. Jautājums, kurš
nav iekļauts darba kārtībā var tikt izskatīts, ja to pieprasa viena trešdaļa
locekļu vai, ar priekšsēdētāja piekrišanu.

5

SOK loceklim jāatturas piedalīties balsošanā sekojošos gadījumos:
5.1

kad balsojums skar olimpisko spēļu rīkotājvalsts izvēlēšanu, ja valsts,
kuras pilsonis ir šis loceklis, ir kandidāte;

5.2

kad balsojums skar Sesijas, olimpiskā kongresa vai jebkuras citas
sanāksmes vai pasākuma sarīkošanas vietu, uz kuru kandidē pilsēta vai
kāda sabiedriskā institūcija, kura atrodas šī locekļa mītnes valstī;

5.3

kad balsojums skar tāda SOK locekļa kandidāta ievēlēšanu, kurš ir tās
pašas valsts iedzīvotājs, kā loceklis;

5.4

SOK Izpildkomitejas locekļa vai cita amata vēlēšanu gadījumā, ja
kandidāts ir tās pašas valsts iedzīvotājs, kā loceklis;

5.5

kad balsojums ir par jebkuru citu jautājumu, kas skar valsti, kuras
iedzīvotājs šis loceklis ir, vai jautājumos, kuri saistīti ar šīs valsts NOK;

5.6

neskaidrību gadījumā, priekšsēdētājs izlemj vai loceklis drīkst piedalīties
balsošanā.

6

Prezidents nosaka visu vēlēšanu reglamentu, izņemot Prezidenta vēlēšanas,
kuru reglamentu nosaka SOK Izpildkomiteja.

7

Prezidents nosaka jebkuru citu ar Sesiju un balsošanu saistītu procedūras
jautājumu, kurš nav atrunāts Olimpiskajā Hartā.

8

Ārkārtas situācijā, Prezidents vai SOK Izpildkomiteja var rakstiski iesniegt
SOK locekļiem lēmumu balsošanai, tai skaitā, elektroniskā pasta vai faksimila
vēstuļu veidā.

9

Prezidents ir atbildīgs par visu sanāksmju protokolēšanu un Sesiju
procedūrām.
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SOK Izpildkomiteja

1

Sastāvs:

SOK Izpildkomiteja sastāv no Prezidenta, četriem viceprezidentiem un desmit citiem
locekļiem. Locekļu izvēlei ir jāatbilst Sesijas sastāvam. Katrās vēlēšanās, Sesijai
jāraugās, lai iepriekš minētais princips tiktu ievērots.
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Vēlēšanas, pilnvaru laiks, atjaunošana amatā un brīvi amati:

2
1.1

Visus SOK Izpildkomitejas locekļus aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu
ievēl Sesija.

1.2

Viceprezidenti un desmit citi SOK Izpildkomitejas locekļi tiek ievēlēti uz
četriem gadiem. Jebkurš loceklis var palikt SOK Izpildkomitejas locekļa
amatā ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas, neatkarīgi no tā, kādus
pienākumus šis loceklis veic.

1.3

Gadījumā, ja loceklis, saskaņā ar P19.2.2 noteikumu, ir bijis locekļa amatā
divus termiņus pēc kārtas, viņš var tikt ievēlēts par SOK Izpildkomitejas
locekli pēc vismaz diviem gadiem. Šis nosacījums neattiecas uz Prezidenta
amata vēlēšanām, jo uz to nav noteikts gaidīšanas periods.

1.4

Brīva locekļa amata gadījumā, izņemot Prezidenta amatu, nākošā Sesija
ievēl locekli vakantajā amatā uz četriem gadiem.

1.5

Visi SOK Izpildkomitejas locekļi sāk vai atsāk sava amata pildīšanu tās
Sesijas beigās, kurā tie tiek ievēlēti. Locekļu pilnvaru termiņš beidzas
kārtējās Sesijas beigās, kura notiek tajā gadā, kurā beidzas viņu pilnvaru
termiņš.

1.6

Šajā pantā, gads nozīmē periodu starp divām ikgadējām Sesijām.
Pilnvaras, atbildība un pienākumi:

3

SOK Izpildkomiteja uzņemas galveno atbildību par SOK darbības administrēšanu un
tās lietu pārraudzīšanu. Izpildkomiteja veic sekojošus pienākumus:
1.7

tā pārrauga Olimpiskās Hartas ievērošanu;

1.8

tā apstiprina visus ar organizācijas iekšējo pārvaldi saistītos noteikumus;

1.9

tā sastāda ikgadējo ziņojumu, tai skaitā gada pārskatu. Šie dokumenti tiek
iesniegti Sesijai kopā ar auditoru ziņojumu;

1.10

tā iesniedz Sesijai ziņojumu par jebkuru ieteikto OH panta vai tā
papildinājumu maiņu;

1.11

tā iesniedz Sesijai to personu vārdus, kurus tā rekomendē ievēlēšanai
SOK;

1.12

tā izveido un pārrauga olimpisko spēļu galvaspilsētas kandidatūru
apstiprināšanas un atlases procedūru;

1.13

tā sastāda Sesiju darba kārtību;
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4

1.14

pēc Prezidenta ieteikuma, tā ieceļ vai atceļ Ģenerāldirektoru. Prezidents
lemj par kompensāciju un var izdarīt sankcijas;

1.15

tā nodrošina visu SOK protokolu, ziņojumu un citu dokumentu drošu
glabāšanu, kā to paredz likums, tai skaitā, visu Sesiju, SOK
Izpildkomitejas un citu komisiju vai darba grupu sanāksmju protokolu
glabāšanu;

1.16

tā pieņem visus lēmumus un izdod SOK noteikumus, kas ir juridiski
saistoši dokumenti, tādā formā, kā tā uzskata par vispiemērotāko, tādus kā,
kodeksi, lēmumi, normatīvi, vadlīnijas, rokasgrāmatas, instrukcijas,
prasības un citi lēmumi, tai skaitā, bet ne tikai, visus noteikumus, kas
nepieciešami Olimpiskās Hartas ieviešanai un olimpisko spēļu
organizēšanai;

1.17

tā organizē regulāras sanāksmes ar SF un NOK vismaz reizi divos gados.
Šīs sanāksmes vada SOK Prezidents, kurš pēc konsultācijām ar
iesaistītajām institūcijām nosaka procedūru un darba kārtību;

1.18

tā izveido un piešķir SOK goda apbalvojumus;

1.19

tā realizē visa veida pilnvaras un veic visa veida pienākumus, kuri nav ar
likumu vai Olimpiskajā Hartā uzticēti Sesijai vai Prezidentam.

Varas nodošana:

SOK Izpildkomiteja var deleģēt varu vienam vai vairākiem tās locekļiem, SOK
komisijām, SOK administrācijas locekļiem, citām institūcijām vai trešajām personām.
19. panta papildinājumi
1

Prezidents atbild par visu SOK Izpildkomitejas sanāksmju organizēšanu un
sagatavošanu. Viņš var deleģēt visu vai daļu savu pilnvaru
Ģenerāldirektoram.

2

SOK Izpildkomitejas sēdes sasauc Prezidents vai pēc vairākuma tās locekļu
pieprasījuma vismaz desmit dienas pirms tās oficiālās sanākšanas.
Paziņojumā par sanāksmes sasaukšanu tiek minēts iemesls, kura dēļ sanāksme
tiek sasaukta.

3

SOK Izpildkomitejas sēdes vada Prezidents. Prezidenta prombūtnes vai darba
nespējas laikā sēdes vada klātesošais viceprezidents, kurš ir nākošais vecākais
pēc amata vai, viceprezidenta prombūtnes vai darba nespējas laikā –
klātesošais SOK Izpildkomitejas loceklis, kurš ir nākošais pēc amata.

4

SOK Izpildkomitejas sēdes kvorums ir 8 locekļi.

5

SOK Izpildkomitejas lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu.
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Katram loceklim ir viena balss. Atturēšanās un tukši vai sabojāti biļeteni pie
nepieciešamās balsu vairākuma skaitīšanas netiek ņemti vērā. Savu balsi
citam loceklim nodot ar pilnvaru nedrīkst. Balsošana notiek aizklāti, ja to
pieprasa Olimpiskās Hartas noteikumi, ja tā nolemj priekšsēdētājs vai, ja to
pieprasa vismaz ceturtā daļa klātesošo locekļu. Balsīm daloties, izšķiroša ir
priekšsēdētāja balss.

6

7

SOK Izpildkomitejas loceklim ir jāatturas piedalīties balsošanā PP18.5
minētajos gadījumos.
Neskaidrību gadījumā, priekšsēdētājs izlemj vai attiecīgais loceklis drīkst
vai nedrīkst piedalīties balsošanā.

8

Jebkuru SOK izpildkomitejas sēţu procedūras jautājumu, kas nav atrunāts
Olimpiskajā Hartā, nosaka Prezidents.

9

SOK Izpildkomitejas sēdes var notikt telekonferenču vai videokonferenču
veidā.

10

Ārkārtas situācijā, Prezidents var iesniegt rakstiski SOK Izpildkomitejai
rezolūciju vai lēmumu balsošanai, tai skaitā, elektroniskā pasta vai
faksimila vēstuļu veidā.

11

Prezidents ir atbildīgs par visu sanāksmju protokolēšanu un Sesiju
procedūrām.

20

Prezidents

1

Sesija no tās locekļu vidus aizklātā balsošanā ievēl Prezidentu uz astoņiem
gadiem. Termiņu vienu reizi var pagarināt uz četriem gadiem.

2

Prezidents pārstāv SOK un vada visu tās darbību.

3

Prezidents rīkojas vai pieņem lēmumus SOK vārdā situācijās, kas liedz to
izdarīt Sesijai vai SOK Izpildkomitejai. Šāda darbība vai lēmums nekavējoties
jāiesniedz kompetentajam orgānam ratifikācijai.

4

Ja Prezidents nespēj pildīt savus amata pienākumus, viceprezidents, kurš ir
vecākais pēc amata, aizvieto viņu līdz Prezidents spēj atsākt sava amata
pildīšanu, vai ilgstošas Prezidenta rīcības nespējas gadījumā, līdz nākamā
Sesija ievēl jaunu Prezidentu. Jaunais Prezidents tiek ievēlēts uz astoņiem
gadiem. Termiņu vienu reizi var pagarināt uz četriem gadiem.
20. panta papildinājumi

1

Prezidenta amata kandidāti tiek paziņoti trīs mēnešus pirms Sesijas atklāšanas
dienas, kurā notiks vēlēšanas. Paziņošanas datumu var mainīt ar SOK

32

Izpildkomitejas lēmumu, ja pēc tās domām, tam ir pamatots iemesls.
Prezidentu, izņemot P20.3 noteiktajos gadījumos, ievēl Sesijā, kura sanāk
Olimpiādes otrajā gadā.

2

21

SOK komisijas

SOK komisijas tiek veidotas ar mērķi sniegt atbalstu Sesijai, SOK Izpildkomitejai vai
Prezidentam, atbilstoši situācijai. Prezidents veido pastāvīgas vai speciālas komisijas
un darba grupas pēc nepieciešamības. Ja vien Olimpiskajā Hartā vai SOK
Izpildkomitejas izdotajos īpašos noteikumos nav norādīts savādāk, Prezidents nosaka
komisijas kompetences, ieceļ to locekļus un lemj par komisijas likvidēšanu, ja pēc
viņa domām, komisija izpildījusi savus uzdevumus. Darba grupa vai komisija nevar
rīkot sēdes vai sanāksmes bez Prezidenta iepriekšējas piekrišanas, izņemot gadījumus,
ja to nosaka citādi Olimpiskā Harta vai SOK Izpildkomitejas speciāli noteikumi.
Prezidents piedalās visu komisiju un darba grupu sanāksmēs kā ex officio loceklis un
sanāksmēs, kuras tas apmeklē, viņam ir priekšrocības tiesības.
21. panta papildinājumi
1 SOK Atlētu komisija
SOK Atlētu komisijas lielākā locekļu daļa ir atlēti, kurus izvēl atlēti, kuri piedalās
olimpiskajās spēlēs. Vēlēšanām jānotiek Olimpiādes un Ziemas Olimpisko spēļu laikā,
atbilstoši SOK Izpildkomitejā pieņemtajiem noteikumiem, pēc konsultācijas ar Atlētu
komisiju. SF un NOK saņem informāciju par vēlēšanām ne vēlāk kā vienu gadu pirms
olimpiskajām spēlēm, kurās notiks vēlēšanas.
SOK Izpildkomiteja pēc konsultācijām ar SOK Atlētu komisiju, apstiprina SOK Atlētu
komisijas noteikumus un procedūras.
2 SOK Ētikas komisija:
SOK Ētikas komisiju veido saskaņā ar P22 un PP22 noteikumiem.
3 SOK Nominācijas komisija:
Lai izvērtētu visas SOK locekļu kandidatūras, saskaņā ar PP16.2.3 tiek izveidota SOK
Nominācijas komisija.
SOK Izpildkomiteja, pēc konsultācijām ar SOK Nominācijas komisiju, apstiprina SOK
Nominācijas komisijas reglamentu un procedūras.
4 Olimpiskās solidaritātes komisija:
Olimpiskās solidaritātes komisiju veido, lai realizētu tai P5 un PP5 noteiktos
uzdevumus.
5 Kandidātpilsētu Vērtēšanas komisijas:
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Lai izvērtētu Olimpiādes spēļu un Ziemas Olimpisko spēļu rīkotājpilsētu
kandidatūras, Prezidents izveido divas vērtēšanas komisijas, atbilstoši PP34.2.2.
6 Olimpisko spēļu Koordinēšanas komisijas:
Lai palīdzētu uzlabot Olimpisko spēļu organizēšanu, kā arī veicinātu sadarbību starp
SOK, OSOK, SF un NOK, Prezidents, balstoties uz P38 un PP38, izveido
Koordinēšanas komisijas.
7 SOK Medicīnas komisija:
7.1 Prezidents nozīmē Medicīnas komisiju, kuras pienākumos ietilpst:
7.1.1.

ieviest Pasaules Antidopinga kodeksu un citus SOK Antidopinga
noteikumus, it īpaši olimpisko spēļu laikā

7.1.2.

izstrādāt ar medicīnas aprūpi un sportistu veselību saistītās vadlīnijas.

7.2

Medicīnas komisijas locekļi olimpisko spēļu laikā nedrīkst pildīt nekādas
ar medicīnu saistītas funkcijas NOK delegācijā, kā arī piedalīties savu
NOK delegācijas locekļu pārrunās par Pasaules Antidopinga kodeksa
neievērošanu.

8 Procedūra:
Visas SOK komisijas vada SOK locekļi. SOK komisijas var noturēt sanāksmes
telekonferenču vai videokonferenču veidā.

SOK Ētikas komisija

22

SOK Ētikas komisija nosaka un atjauno ētikas pamatprincipus, tai skaitā Ētikas
kodeksu, kura vērtības un principi ir iestrādāti Olimpiskajā Hartā, kuras būtiska
sastāvdaļa ir šis kodekss. Bez tam, komisija izskata sūdzības, kas celtas saistībā ar
ētikas principu neievērošanu, tai skaitā Ētikas kodeksa pārkāpumus un, ja
nepieciešams, iesaka SOK Izpildkomitejai piemērot sankcijas.
22. panta papildinājumi
1

SOK Ētikas komisijas sastāvu un darbību nosaka Statūti.

2

Jebkurus Ētikas kodeksa grozījumus, SOK Ētikas komisijas statūtus un
jebkuru citu reglamentu vai ieviešanas noteikumus, kurus iesaka Ētikas
komisija, iesniedz apstiprināšanai SOK Izpildkomitejai.
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Sodi un sankcijas

Olimpiskās Hartas vai Pasaules Antidopinga kodeksa, vai kādu citu noteikumu
pārkāpuma gadījumā, Sesija, SOK Izpildkomiteja vai disciplinārā komisija,
pamatojoties uz šī panta 2.4 paragrāfu, ir tiesīga pielietot sekojošus sodus un
sankcijas:
1

Jautājumos, kas saistīti ar olimpisko kustību:

1.1

pret SOK locekļiem, Goda Prezidentu un Goda locekļiem:

a) rājiens, kuru paziņo SOK Izpildkomiteja;
b) atstādināšana uz laiku, par kuru paziņo SOK Izpildkomiteja. Atstādināšanu,
atkarībā no attiecīgās personas locekļa statusa, var piemērot pret visām vai
daţām tiesībām, privilēģijām un funkcijām.
Var tikt nozīmētas abas iepriekšminētās sankcijas. Tās var tikt izlietotas pret
SOK locekļiem, Goda Prezidentu un goda locekļiem, ja to uzvedība apdraud
SOK intereses, kā arī, neatkarīgi no kāda konkrēta Olimpiskās Hartas panta
vai citu noteikumu pārkāpšanas.
1.2

pret SF:
a)
-

izslēgšana no olimpisko spēļu programmas:
sporta veids (lemj Sesija);
disciplīna (lemj SOK izpildkomiteja);
sporta sacensības (lemj SOK Izpildkomiteja).

c) pagaidu atzīšanas atsaukšana (lemj SOK Izpildkomiteja);
d) pilnas atzīšanas atsaukšana (lemj Sesija).
1.3

pret SF asociācijām:
a) pagaidu atzīšanas atsaukšana (lemj SOK Izpildkomiteja);
b) pilnas atzīšanas atsaukšana (lemj Sesija).

1.4

pret NOK:
a)darbības apturēšana (lemj SOK Izpildkomiteja); šādā gadījumā, SOK
Izpildkomiteja nosaka no konkrētās sankcijas izrietošās sekas attiecīgajai
NOK un tās sportistiem;
b) pagaidu atzīšanas atsaukšana (lemj SOK Izpildkomiteja);
c) pilnas atzīšanas atsaukšana (lemj Sesija); tādā gadījumā, NOK zaudē
visas tiesības, kuras tai garantē Olimpiskā Harta;
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d) anulētas tiesības rīkot Sesiju vai olimpisko kongresu (lemj Sesija).
1.5

pret NOK asociācijām:
a) pagaidu atzīšanas atsaukšana (lemj SOK Izpildkomiteja);
c) pilnas atzīšanas atsaukšana (lemj Sesija).

1.6

pret rīkotājpilsētu, OSOK un NOK:
atsauktas tiesības rīkot olimpiskās spēles (lemj Sesija).

1.7

pret pretendentu vai kandidātpilsētu un NOK (lemj SOK Izpildkomiteja):
atsauktas tiesības būt pretendentam, vai kandidātpilsētai uz olimpisko
spēļu rīkošanu.

1.8

pret citām atzītām asociācijām un organizācijām:
a) pagaidu atzīšanas atsaukšana (lemj SOK Izpildkomiteja);
b) pilnas atzīšanas atsaukšana (lemj Sesija).

3

2

Attiecībā uz olimpiskajām spēlēm, ja tiek pārkāpta Olimpiskā Harta,
Pasaules Antidopinga kodekss, vai citi SOK, jebkuras SF vai NOK izdoti
lēmumi, tai skaitā, bet ne tikai, SOK Ētikas kodekss, vai jebkurš saistošs
valsts likums vai lēmums, vai attiecīgais reglaments, kā arī jebkura
uzvedības norma:

2.1

pret individuāliem sacensību dalībniekiem un komandām: tiek atņemtas
tiesības uz noteiktu laiku vai pavisam (uz mūţu), diskvalifikācija vai
akreditācijas anulēšana; diskvalifikācijas vai izslēgšanas gadījumā,
medaļas un diplomi, kuri iegūti pārkāpjot Olimpisko Hartu, ir jāatgrieţ
SOK. Bez tam, pēc SOK Izpildkomitejas ieskatiem, sacensību dalībnieks
vai komanda var zaudēt iegūto vietu citās sacensībās olimpiskajās spēlēs,
kurās dalībnieks vai komanda tika diskvalificēts vai izslēgts; tādā
gadījumā izcīnītās medaļas un diplomi jāatgrieţ SOK (Izpildkomitejai);

2.2

pret jebkuras delegācijas oficiālajiem pārstāvjiem, menedţeriem un citiem
locekļiem, kā arī, tiesnešiem un ţūrijas locekļiem: īslaicīga vai pastāvīga
tiesību anulēšana vai izslēgšana no olimpiskajām spēlēm (lemj SOK
Izpildkomiteja);

2.3

pret visām citām akreditētajām personām: akreditācijas anulēšana (lemj
SOK Izpildkomiteja);

2.4

SOK Izpildkomiteja var nodot savas pilnvaras disciplinārajai komisijai.

Pirms soda vai sankcijas piemērošanas, kompetenta SOK institūcija var izteikt
brīdinājumu.
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Visi sodi un sankcijas saistībā ar SOK un citu pušu, tai skaitā, bet ne tikai, NOK
un SF, tiesībām var tikt pārsūdzēti.

4

23. panta papildinājumi
1

Jebkura apstākļu izmeklēšana, kas var novest pie soda un sankciju
piemērošanas, tiek veikta SOK Izpildkomitejas pārraudzībā. SOK
Izpildkomiteja var deleģēt visu vai daļu savas varas, šo jautājumu
risināšanai.

2

Jebkuras izmeklēšanas laikā, SOK Izpildkomiteja var uz laiku anulēt
jebkuras iesaistītās personas vai organizācijas visas vai daļu tiesības,
privilēģijas un pienākumus, kas izriet no šīs personas vai organizācijas
statusa.

3

Jebkurai personai, komandai vai juridiskai personai ir tiesības lūgt SOK
institūciju, kuras kompetencē ietilpst soda vai sankcijas piemērošana šai
konkrētajai personai, komandai vai juridiskajai personai, noklausīšanos.
Tiesības tikt uzklausītam šajā gadījumā nozīmē tiesības tikt iepazīstinātam
ar apsūdzību, un tiesības ierasties personiski vai iesniegt rakstiski
aizstāvības runu.

4

Jebkurš sods vai sankcija, par kuru lēmumu pieņem Sesija, SOK
Izpildkomiteja vai disciplinārā komisija, kā to paredz P23.2.4, tiek
rakstiski paziņota konkrētajai pusei.

5

Visi sodi un sankcijas stājas spēkā nekavējoties, ja vien kompetentā
institūcija par to nelemj savādāk.
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Valodas

1

SOK oficiālās valodas ir franču un angļu valodas.

2

Visās Sesijās ir jānodrošina sinhrons tulkojums franču, angļu, vācu, spāņu,
krievu un arābu valodās.

3

Gadījumos, kad pastāv atšķirības starp Olimpiskās Hartas un jebkuru citu
SOK dokumentu tekstiem franču un angļu valodās, izšķirošais ir teksts franču
valodā, ja vien rakstiski tas nav atrunāts citādi.

25

SOK resursi

1

SOK var pieņemt dāvanas un novēlējumus, un meklēt cita veida resursus, lai
pildītu savas funkcijas. Tā saņem ienākumus no jebkuru tās tiesību
izmantošanas, tai skaitā, bet ne tikai, pārraides tiesībām, sponsorēšanas
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tiesībām, licencēm, un olimpiskā īpašuma, kā arī no olimpisko spēļu svinībām.
2

Lai veicinātu olimpiskās kustības attīstību, SOK ir tiesīga piešķirt daļu no
saviem ienākumiem SF, NOK, tai skaitā Olimpiskajai solidaritātei un OSOK.
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3. NODAĻA
Starptautiskās Federācijas
(SF)

Starptautisko Federāciju atzīšana

26

Lai attīstītu un reklamētu olimpisko kustību, SOK var par SF atzīt starptautiskas
nevalstiskas organizācijas, kuras pārzina vienu vai vairākas sporta jomas pasaules
līmenī un organizācijas, kas vada šīs sporta jomas nacionālā līmenī.
SF statūtiem, darbībai un pasākumiem olimpiskās kustības ietvaros ir jāatbilst
Olimpiskās Hartas principiem, tai skaitā, Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanā
un ieviešanā. Saistībā ar iepriekšminēto, katra SF saglabā neatkarību un autonomiju
sava sporta veida vadīšanā.

SF misija un loma olimpiskajā kustībā
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2

1

SF misija un loma olimpiskajā kustībā ir:

1.1

izstrādāt un ieviest, atbilstoši Olimpiskajam garam, attiecīgo sporta veidu
īstenošanas noteikumus un nodrošināt to ievērošanu;

1.2

nodrošināt savu sporta veidu attīstību visā pasaulē;

1.3

līdzdarboties Olimpiskajā Hartā izvirzīto mērķu sasniegšanā, popularizējot
Olimpismu un olimpisko izglītību;

1.4

izteikt viedokli par olimpisko spēļu rīkotāju kandidatūrām, it īpaši par
attiecīgo sporta veidu sacensību norises vietu tehniskajiem aspektiem;

1.5

izstrādāt kritērijus sacensību iekļaušanai olimpiskajās spēlēs, balstoties uz
Olimpiskās Hartas principiem, un iesniegt tos apstiprināšanai SOK;

1.6

uzņemties atbildību par savu sporta veidu tehnisko kontroli un vadību
olimpiskajās spēlēs un spēlēs, kas noris SOK pārraudzībā;

1.7

sniegt tehnisku palīdzību Olimpiskās solidaritātes programmu ieviešanā.

SF papildus tiesības:
2.1

adresēt ieteikumus SOK par Olimpisko Hartu un olimpisko kustību;

2.2

piedalīties olimpisko kongresu sarīkošanā;
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2.3

pēc SOK lūguma, piedalīties SOK komisiju darbībā.
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4.NODAĻA
Nacionālās Olimpiskās komitejas
(NOK)

28

NOK misija un loma

1

NOK misija ir attīstīt, veicināt un aizsargāt olimpisko kustību savās valstīs, kā to
nosaka Olimpiskā Harta.

2

NOK loma ir:
2.1 veicināt savā valstī Olimpisma pamatprincipus un vērtības, it īpaši, sporta un
sporta izglītības jomās, popularizējot olimpiskās izglītības programmas skolās,
sporta un fiziskās kultūras institūtos un universitātēs; sekmēt ar olimpisko
izglītību saistītu institūciju, tādu kā, Nacionālās Olimpiskās akadēmijas,
olimpiskā muzeja, un citu ar olimpiskās kustības kultūru saistītu programmu,
veidošanu;
2.2 nodrošināt Olimpiskās Hartas principu ievērošanu savās valstīs;
2.3 veicināt augstu sportisko sasniegumu iegūšanu, kā arī popularizēt sportu
sabiedrības vidū;
2.4 atbalstīt sporta administratoru apmācību, organizējot kursus un nodrošinot, ka
šādi kursi veicina Olimpisma pamatprincipu izplatību;
2.5 cīnīties pret jebkura veida diskriminācijas un vardarbības izpausmēm sportā;
2.6 apstiprināt un ieviest Pasaules Antidopinga kodeksu.

3

NOK ir jāorganizē un jānodrošina savas valsts pārstāvniecība olimpiskajās
spēlēs un SOK pārraudzītajos reģionālajos, kontinentālajos vai pasaules
čempionātos. Katras NOK pienākums ir piedalīties Olimpiādes spēlēs, sūtot uz
tām atlētus.

4

NOK ir tiesības savā valstī izvēlēties pilsētu, kura drīkst pieteikties uz olimpisko
spēļu rīkošanu.

5

Savas misijas pildīšanas nolūkos, NOK var sadarboties ar varas institūcijām, ar
kurām tā spēj izveidot labas attiecības. NOK nedrīkst tikt asociēta ne ar vienu
darbību, kas ir pretrunā Olimpiskajā Hartā noteiktajiem principiem. NOK var
sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām.
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6

NOK ir jāsaglabā sava neatkarība jebkura politiska, ekonomiska vai reliģiska
rakstura spiediena apstākļos, ja tie traucē rīkoties saskaņā ar Olimpisko Hartu.

7

NOK ir tiesības:
7.1

apzīmēt, identificēt vai attiecināt uz sevi nosaukumu “Nacionālā
Olimpiskā komiteja” (“NOK”). Tās apzīmējums vai identificējošas
zīmes ir jāiekļauj nosaukumā;

7.2

saskaņā ar Olimpisko Hartu, sūtīt sacensību dalībniekus, komandas
vadītājus un citu komandas personālu uz olimpiskajām spēlēm;

7.3

gūt labumu no sadarbības ar olimpisko solidaritāti;

7.4

ar SOK atļauju un saskaņā ar P7-14 un PP7-14, izmantot noteiktu
olimpisko īpašumu;

7.5

piedalīties SOK rīkotos vai pārraudzītos pasākumos, tai skaitā
reģionālajās spēlēs;

7.6

ņemt dalību SOK atzītās NOK asociācijās;

7.7

formulēt priekšlikumus SOK, jautājumos, kuri skar Olimpisko Hartu,
olimpisko kustību, kā arī olimpisko spēļu rīkošanu;

7.8

paust savu viedokli par olimpisko spēļu rīkošanas kandidatūrām;

7.9

pēc SOK lūguma, piedalīties SOK komisiju darbā;

7.10

piedalīties olimpisko kongresu sagatavošanā;

7.11

izmantot citas Olimpiskajā Hartā vai SOK noteiktās tiesības.

8

SOK un tās nodaļas, kā arī olimpiskā solidaritāte palīdz NOK to misiju
pildīšanā.

9

Bez sodiem un sankcijām, kuri piemērojami Olimpiskās Hartas pārkāpuma
gadījumos, SOK Izpildkomiteja var pieņemt lēmumu, lai aizsargātu olimpisko
kustību NOK valstī, tai skaitā NOK atzīšanas atņemšanu uz laiku vai pavisam,
ja konstitūcija, likumdošana vai citi noteikumi, kas ir spēkā attiecīgajā valstī, vai
jebkurš valsts vai citas institūcijas pieņemts likums kavē NOK darbību vai tās
gribas paušanu. SOK Izpildkomiteja piedāvā šai NOK iespēju tikt noklausītai
pirms tiek pieņemts lēmums.

29
1

NOK sastāvs
NOK sastāvā ietilpst:
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2

1.1

visi SOK locekļi, ja tādi ir šajā valstī. Šādiem locekļiem ir balsstiesības
NOK Ģenerālajās Asamblejās. Bez tam, SOK locekļi valstī, atbilstoši
P16.1.1.1.1, ir NOK Izpildkomitejas ex officio locekļi ar tiesībām balsot;

1.2

visas nacionālās sporta federācijas vai to pārstāvji, kuri ir uzņemti SF, kuru
pārvaldītie sporta veidi ir iekļauti olimpisko spēļu programmā;

1.3

atlēti vai bijušie atlēti, kuri ir piedalījušies olimpiskajās spēlēs, pēdējie no
kuriem atstāj savus amatus ne vēlāk kā trešās Olimpiādes beigās, skaitot
no pēdējām olimpiskajām spēlēm, kurās tie piedalījušies.

NOK locekļi var būt:
2.1

citas nacionālās federācijas, kuras uzņemtas SOK atzītās SF, bet to sporta
veidi nav iekļauti olimpisko spēļu programmā;

2.2

daudzcīņu sporta grupas un citas ar sportu saistītas organizācijas vai to
pārstāvji, kā arī valsts iedzīvotāji, kuri sekmē NOK darbību vai snieguši
ievērojamu atbalstu Olimpisma un sporta attīstībā;

3

NOK un tās izpildvaras orgāna balsu vairākums sastāv no olimpisko sporta
federāciju vai to pārstāvju balsīm. Ar olimpiskajām spēlēm saistītajos
jautājumos, tiek ņemtas vērā tikai NOK izpildvaras orgāna balsis, kā arī šī panta
1.2 paragrāfā minēto nacionālo federāciju balsis. Ar SOK Izpildkomitejas
lēmumu jautājumos, kas saistīti ar olimpiskajām spēlēm, balsu vairākumā un
tajās balsīs, kas tiek ņemtas vērā, NOK var iekļaut attiecīgās valsts SOK locekļu
balsis, kā to paredz šī panta 1.1 paragrāfs, un šīs valsts atlētu vai bijušo atlētu
balsis, atbilstoši 1.3 paragrāfam.

4

Valdības un citas valsts institūcijas nedrīkst iecelt amatos NOK locekļus. NOK
ir tiesības ievēlēt valdības un valsts institūciju pārstāvjus NOK locekļu amatos.

5

NOK darbojas saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kurā tā tiek izveidota un, kurā
atrodas tās galvenā pārvalde.
28. un 29. panta papildinājumi

1

NOK atzīšanas procedūra:
1.1

Nacionāla sporta organizācija, kura vēlas tikt atzīta par NOK, iesniedz
pieteikumu SOK, ar pierādījumu, ka kandidāts atbilst visiem Olimpiskajā
Hartā noteiktajiem noteikumiem, it īpaši, P29 un PP28 un 29.

1.2

Jāsniedz pierādījumi, ka nacionālās federācijas, kuras ir NOK locekles,
realizē noteiktu un nepārtrauktu ar sportu saistītu savas valsts un
starptautiskā mēroga darbību, organizējot un piedaloties sacensībās un
ieviešot treniņu programmas sportistiem. NOK nedrīkst atzīt vairāk kā
vienu nacionālu federāciju katram SF pārvaldītajam sporta veidam.
Nacionālās federācijas vai to izvēlēti pārstāvji sastāda NOK un tās
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izpildorgāna balsu vairākumu. Vismaz piecām NOK nacionālajām
federācijām ir jābūt saistītām ar SF pārvaldītajiem sporta veidiem, kuri ir
iekļauti olimpisko spēļu programmā.

2

1.3

Atzīšana ir notikusi, ja SOK Izpildkomiteja apstiprina kandidāta statūtus.
Tas pats nosacījums attiecas uz jebkuru izmaiņu vai labojumu NOK
statūtos. Statūtiem ir jāatbilst Olimpiskās Hartas principiem, uz kuriem
jābūt atsaucei. NOK statūtu interpretācijas šaubu gadījumos, kā arī,
pretrunu gadījumos starp statūtiem un Olimpisko Hartu, pēdējais
uzskatāms par izšķirošo.

1.4

NOK sasauc tās locekļu Ģenerālo asambleju vismaz reizi gadā, saskaņā ar
NOK statūtiem. Ģenerālās Asamblejas darba kārtībā NOK ir jāiekļauj
gada pārskats un revīzijas komisijas pārskats par finansiālo stāvokli, kā
arī, ja nepieciešams, jāveic amatpersonu un izpildorgāna locekļu
vēlēšanas.

1.5

NOK izpildorgāna amatpersonu un locekļu vēlēšanas notiek saskaņā ar
NOK statūtiem un tie tiek ievēlēti uz laiku līdz četriem gadiem; tiem ir
tiesības tikt ievēlētiem atkārtoti.

1.6

NOK locekļi, izņemot profesionālas sporta amatpersonas, nesaņem nekāda
veida kompensāciju vai prēmijas par saviem sniegtajiem pakalpojumiem
vai savu pienākumu pildīšanu. Tiem var apmaksāt transporta un
naktsmītņu izdevumus, kā arī izdevumus, kuri nenovēršami radušies
sakarā ar uzdoto pienākumu izpildi.

1.7

Ja NOK atzīšana tiek anulēta vai beidzas, NOK zaudē visas tās tiesības,
kuras tai paredz Olimpiskā Harta vai SOK.

NOK uzdevumi:

NOK uzdevumos ietilpst:
2.1

Tās sastāda, organizē un vada savas delegācijas olimpiskajās spēlēs, un
SOK pārvaldītajos reģionālajos, kontinentālajos vai pasaules mēroga
čempionātos. Tās atlasa atlētus, no attiecīgās nacionālās federācijas
ieteikto atlētu vidus. Izvēle balstās ne tikai uz sasniegumiem sportā, bet arī
atlēta spējas kalpot par paraugu šīs valsts sportojošajai jaunatnei. NOK
jānodrošina, ka nacionālo federāciju ieteiktie uz sacensībām pieteiktie
atlēti atbilst Olimpiskajā Hartā noteiktajiem principiem.

2.2

Tās nodrošina savas delegācijas locekļus ar inventāru, transportu un
naktsmītnēm. Tās, par labu NOK, slēdz apdrošināšanas līgumus, kas sedz
sekojošus gadījumus - nāves gadījumus, invaliditāti, medicīnas un
ārstniecības līdzekļu izmaksas un trešās personas atbildību. Tās ir
atbildīgas par savas delegācijas locekļu uzvedību.
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2.3

Tām ir tiesības noteikt savas delegācijas locekļu apģērbu, komandas
formu un inventāru olimpisko spēļu laikā, kā arī visās ar olimpiskajām
spēlēm saistītajās sporta sacensībās un ceremonijās.
Šīs tiesības neattiecas uz speciālo sporta inventāru, ko izmanto delegācijā
iekļautie atlēti sporta sacensību laikā. Šajā likumā, ar speciālo inventāru
tiek saprasts attiecīgās NOK atzīts inventārs, kam ir tieša ietekme uz atlētu
sasniegumiem šī inventāra īpašo iezīmju dēļ.
Lai reklamētu speciālo inventāru, ir jāsaņem attiecīgās NOK atļauja, ja
tam ir konkrēta vai netieša atsauce uz olimpiskajām spēlēm.

Rekomendācijas:

3

Ieteikumi NOK:

30

3.1

Olimpiskās kustības veicināšanai regulāri organizēt, ja iespējams, katru
gadu, olimpisko dienu vai nedēļu;

3.2

veicināt kultūras un mākslas attīstību sporta jomā un Olimpisma garā;

3.3

piedalīties olimpiskās solidaritātes programmās;

3.4

meklēt finansējuma avotus nepārkāpjot Olimpisma pamatprincipus.

Nacionālās sporta federācijas

Lai iegūtu NOK atzīšanu un NOK locekļa statusu, nacionālajai sporta federācijai ir
jānodarbojas ar konkrētu, reālu un nepārtrauktu, ar sportu saistītu, darbību, jābūt SOK
atzītas SF loceklei un savā darbībā jāpakļaujas Olimpiskajai Hartai un attiecīgās SF
noteikumiem.

31

Valsts un NOK nosaukums

1 Olimpiskajā Hartā, ar nosaukumu „valsts” saprot neatkarīgu, starptautiski atzītu
valsti.
2 NOK nosaukumam jāatspoguļo valsts teritorija un tradīcijas. Nosaukumu
apstiprina SOK Izpildkomiteja.

32

NOK karogs, emblēma un himna

NOK pieņemto karogu, emblēmu un himnu, kuri tiek lietoti saistībā ar tās darbību, tai
skaitā olimpiskajām spēlēm, apstiprina SOK Izpildkomiteja.
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5. NODAĻA
Olimpiskās spēles
I

OLIMPISKO SPĒĻU SVĒTKU ORGANIZĀCIJA UN ADMINISTRĒŠANA

33

Olimpisko spēļu svinēšana

1

Olimpiādes spēles tiek svinētas Olimpiādes pirmajā gadā, bet Ziemas olimpiskās
spēles tās trešajā gadā.

2

SOK uztic godu un atbildību rīkot olimpiskās spēles pilsētai, kuru izvēl par
olimpisko spēļu rīkotājpilsētu.

3

SOK Izpildkomiteja nosaka olimpisko spēļu rīkošanas datumus.

4

Ja olimpiskās spēles netiek sarīkotas tajā gadā, kad tās tika paredzētas,
rīkotājpilsēta zaudē savas tiesības rīkot spēles, taču tas nekādā veidā neietekmē
citas SOK tiesības.

5

Jebkurš naudas atlikums, kuru olimpisko spēļu rīkošanas rezultātā iegūst
rīkotājpilsēta, OSOK vai rīkotājpilsētas valsts NOK, ir jāizlieto olimpiskās
kustības un sporta attīstībai.
33. panta papildinājumi

Olimpiskās spēles nedrīkst ilgt vairāk par sešpadsmit dienām.

34

Rīkotājpilsētas ievēlēšana

1

Rīkotājpilsētu ievēl Sesija.

2

SOK Izpildkomiteja nosaka procedūru pirms notiek balsošana Sesijā. Izņemot
īpašus gadījumus, vēlēšanas notiek septiņus gadus pirms olimpiskajām spēlēm.

3

Tās valsts valdība, kuras pilsēta pretendē uz rīkotājpilsētas statusu, iesniedz
SOK juridiski apstiprinātu dokumentu, ar kuru tā galvo un garantē, ka valsts un
tās valsts institūcijas pakļausies un ievēros Olimpisko Hartu.

4

Rīkotājpilsētas izvēlēšana notiek valstī, no kuras neviena pilsēta nepretendē uz
attiecīgo olimpisko spēļu rīkošanu.
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34. panta papildinājumi
Pieteikšanās rīkot olimpiskās spēles – pilsētas - pretendentes:

1

1.1 Uz olimpisko spēļu rīkošanu var pretendēt pilsēta, ja attiecīgās valsts NOK ir
apstiprinājusi tās pieteikumu. Tādā gadījumā pilsēta uzskatāma par pretendenti.
1.2 Pieteikumu kandidēt uz olimpisko spēļu rīkošanu, attiecīgās valsts kompetentās
institūcijas kopā ar šīs valsts NOK apstiprinājumu iesniedz SOK. Valsts
institūcijas un NOK garantē, ka olimpiskās spēles tiks organizētas atbilstoši
SOK prasībām un nosacījumiem.
1.3 Ja no vienas valsts uz vienām olimpiskajām spēlēm pretendē vairākas pilsētas,
attiecīgās valsts NOK izvēlas vienu pilsētu - kandidāti.
1.4 Sākot no dienas, kad SOK tiek iesniegts pieteikums par kandidēšanu uz
olimpisko spēļu rīkošanu, tā NOK, kuras valstī atrodas pilsēta – pretendente,
pārrauga un ir līdzatbildīga par šīs pilsētas darbību un uzvedību saistībā ar
pieteikumu, tai skaitā, pilsētas kandidēšanu uz olimpisko spēļu rīkošanu.
1.5 Jebkurai pilsētai – pretendentei, ir jāievēro Olimpiskā Harta un citas SOK
Izpildkomitejas noteiktās prasības, kā arī, SF noteiktās tehniskās prasības
attiecībā uz to pārvaldītajiem sporta veidiem.
1.6 Visām pilsētām – pretendentēm ir jāievēro SOK Izpildkomitejas noteiktā un
pārraudzītā kandidatūru pieņemšanas procedūra. SOK Izpildkomiteja izlemj,
kuru pilsētu kandidatūras tiks pieņemtas.
Kandidātpilsētas – Izvērtēšana:

2

2.1

Kandidātpilsētas ir tās pilsētas - pretendentes, kuras, ar SOK
Izpildkomitejas lēmumu tiek iesniegtas Sesijai balsošanai.

2.2

Prezidents nozīmē Vērtēšanas komisiju, kura izvērtē visas kandidātpilsētas
uz katrām olimpiskajām spēlēm. Šajās komisijās ietilpst SOK locekļi, SF,
NOK, Atlētu komisijas un Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC)
pārstāvji. To valstu pilsoņi, kuru pilsētas ir kandidātes, nevar tikt ievēlēti
Vērtēšanas komisijā. Vērtēšanas komisijai tās darbā var palīdzēt eksperti.

2.3

Katra Vērtēšanas komisija analizē visu kandidātpilsētu kandidatūras,
pārbauda spēļu rīkošanas vietas, un iesniedz SOK locekļiem rakstveida
ziņojumu par visām kandidatūrām, ne vēlāk, kā vienu mēnesi pirms tās
Sesijas atklāšanas, kurā tiks ievēlēta olimpisko spēļu rīkotājpilsēta.

2.4

Katrai kandidātpilsētai ir jāiesniedz finanšu garantija, kā to pieprasa SOK
Izpildkomiteja, kura nosaka, vai šādas garantijas sniedz pati pilsēta, kāda
cita kompetenta vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa institūcija, vai kāda
trešā persona.

3

Rīkotājpilsētas ievēlēšana – Līgums ar Rīkotājpilsētu:
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3.1

Pēc Vērtēšanas komisijas ziņojuma saņemšanas, SOK Izpildkomiteja pēc
tās ieskatiem, sastāda galīgo kandidātpilsētu sarakstu un iesniedz to
Sesijai balsošanai.

3.2

Rīkotājpilsētas ievēlēšana notiek pēc tam, kad Sesija ir izskatījusi
Vērtēšanas komisijas ziņojumu.

3.3

SOK paraksta rakstisku vienošanos ar rīkotājpilsētu un attiecīgās valsts
NOK. Vienošanos, kuru sauc par Līgumu ar Rīkotājpilsētu, visas puses sāk
izpildīt tūlīt pēc rīkotājpilsētas ievēlēšanas.

Olimpisko spēļu norises vieta

35
1

Visām sporta sacensībām ir jānotiek olimpisko spēļu rīkotājpilsētā, izņemot
gadījumus, kad SOK Izpildkomiteja sniedz atļauju atsevišķus pasākumus rīkot
šīs valsts citās pilsētās vai vietās. Atklāšanas un noslēguma ceremonijas notiek
rīkotājpilsētā. Visu sporta veidu sacensību vai citu pasākumu norises vietas
apstiprina SOK Izpildkomiteja.

2

Ja ģeogrāfisku vai topogrāfisku apsvērumu dēļ Ziemas olimpiskajās spēlēs
atsevišķas sacensības vai pasākumus nav iespējams organizēt rīkotājpilsētas
valstī, SOK, izņēmuma gadījumā, var atļaut tās rīkot blakus esošā valstī.
35. panta papildinājumi

1

Rakstveida lūgumu rīkot pasākumu vai sporta sacensības citā pilsētā vai vietā,
nevis rīkotājpilsētā, jāiesniedz SOK ne vēlāk kā pirms Vērtēšanas komisijas
vizītes kandidātpilsētā.

2

Olimpisko spēļu organizēšanas, norises un masu mēdiju pārraiţu kvalitāte
nedrīkst pasliktināties gadījumos, ja rīkotājpilsētā vai tās apkārtnē notiek citi
pasākumi vai sacensības.

36

Organizēšanas komiteja

SOK uztic olimpisko spēļu organizēšanu rīkotājpilsētas valsts NOK, kā arī pašai
pilsētai. NOK ir atbildīga par Organizēšanas komitejas (OSOK) izveidošanu, kura,
kopš tās izveidošanas brīţa, atskaitās tieši SOK Izpildkomitejai.
36. panta papildinājumi
1
2

OSOK tās valstī ir juridiskas personas statuss.
OSOK izpildvaras orgānā ietilpst:
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-

attiecīgās valsts SOK loceklis vai locekļi, saskaņā ar P16.1.1.1.1;
NOK Prezidents un Ģenerālsekretārs;
vismaz viens loceklis, kuru nozīmē un, kurš pārstāv rīkotājpilsētu.

OSOK izpildvaras orgānā var ietilpt arī valsts institūciju pārstāvji un citas
ievērojamas personas.
3

37

No brīţa, kad OSOK sāk savu darbību līdz brīdim, kad to likvidē, tā rīkojas
saskaņā ar Olimpiskās Hartas principiem, balstoties uz līgumu, kas slēgts starp
SOK, NOK un rīkotājpilsētu un ievērojot citus SOK izpildkomitejas noteikumus
un instrukcijas.

Saistības – Olimpisko spēļu organizēšanas tiesību anulēšana

1

NOK, OSOK un rīkotājpilsēta kopā un atsevišķi ir atbildīgas par visām
individuālajām un kolektīvajām saistībām, attiecībā uz olimpisko spēļu
organizēšanu un rīkošanu, izņemot finanšu atbildību par šo Spēļu organizēšanu
un rīkošanu, kuru kopā un atsevišķi uzņemas rīkotājpilsēta un OSOK, ar
tiesībām iesaistīt trešās puses, balstoties uz garantijām, kas atrunātas PP34. SOK
nenes nekāda veida finansiālu atbildību saistībā ar olimpisko spēļu organizēšanu
un rīkošanu.

2

Olimpiskās Hartas, citu SOK noteikumu un instrukciju vai NOK, OSOK vai
rīkotājpilsētas parakstītu saistību neievērošanas gadījumā, SOK ir tiesīga
jebkurā laikā un nekavējoties anulēt rīkotājpilsētas, OSOK un NOK tiesības
rīkot olimpiskās spēles, ar tiesībām piedzīt kompensāciju par nodarītajiem
zaudējumiem SOK labā. Tādā gadījumā, NOK, OSOK, rīkotājpilsēta,
rīkotājpilsētas valsts un visas valdības vai citas institūcijas, kā arī citas personas
jebkuras pilsētas, pašvaldības, štata, provinces, cita reģionālā vai nacionālā
līmenī nav tiesīgas izvirzīt SOK nekāda veida kompensācijas prasības.

38
Olimpisko spēļu Koordinēšanas komisija– Sadarbība starp
NOK un OSOK
1

Olimpisko spēļu Koordinēšanas komisija:

Lai uzlabotu olimpisko spēļu organizēšanu, kā arī sadarbību starp SOK, OSOK, SF un
NOK, Prezidents izveido olimpisko spēļu Koordinēšanas komisiju (Koordinēšanas
komisiju). Tās uzdevums ir veidot produktīvu sadarbību starp iepriekšminētajām
pusēm. Koordinēšanas komisijā ietilpst SOK, SF, NOK un atlētu pārstāvji.
2

Sadarbība starp NOK un OSOK – Delegāciju vadītāji:

Olimpisko spēļu laikā, katras NOK sacensību dalībnieki, atbildīgās personas un citi
komandas dalībnieki pakļaujas attiecīgās NOK nozīmētam delegācijas vadītājam,
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kura uzdevums, bez NOK noteiktajiem pienākumiem, ir sadarboties ar SOK, SF un
OSOK.
38. panta papildinājumi
1

Koordinēšanas komisijas pilnvaras:

Koordinēšanas komisijas pilnvarās ietilpst:
1.1

Pārraudzīt OSOK darba progresu.

1.2

Izvērtēt visus olimpisko spēļu organizēšanas būtiskākos aspektus.

1.3

Palīdzēt OSOK.

1.4
Palīdzēt sadarbībā starp OSOK, no vienas puses, un SOK, SF un NOK,
no otras puses.
1.5
Palīdzēt risināt domstarpības, kas var rasties starp jebkurām no
pusēm.
1.6
Koordinēšanas komisija, balstoties uz savu pašiniciatīvu, vai nu ar
OSOK vai SOK atbalstu nodrošina, ka visas SF un NOK saņem informāciju par
olimpisko spēļu organizēšanas progresu.
1.7
Nodrošināt, ka SOK Izpildkomiteja tiek informēta par OSOK, SF un
NOK pausto viedokli ar olimpiskajām spēlēm saistītajos svarīgajos jautājumos.
1.8
Pēc konsultācijām ar SOK Izpildkomiteju un OSOK, izpētīt jomas,
kurās ir iespējams izveidot labvēlīgu sadarbību starp NOK, īpaši jautājumos
par papildus amatpersonu gaisa transportu, kravas pārvadājumiem un
naktsmītņu īri, kā arī biļešu piešķiršanas procedūrās SF, NOK un izvēlētajām
ceļojumu aģentūrām.
1.9

Ieteikt OSOK un noteikt, pēc SOK Izpildkomitejas apstiprinājuma:
1.9.1 kārtību sacensību un treniņu vietās, kā arī noteikumus
naktsmītņu un citās vietās Olimpiskajā ciematā;
1.9.2 maksu par piedalīšanos, naktsmītnēm un ar to saistītajiem
pakalpojumiem, kurus nodrošina OSOK;
1.9.3 noteikumus dalībnieku un amatpersonu transporta un
naktsmītņu jautājumos, kā arī citās lietās, kas pēc tās ieskatiem,
attiecas uz sacensību dalībnieku un amatpersonu labklājību un to spēju
olimpiskajās spēlēs pildīt savas funkcijas.

1.10

Pārbaudīt sacensību, treniņu un citas vietas un, problēmu risinājuma
nerašanas gadījumā, ziņot par to SOK Izpildkomitejai.
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2

1.11

Nodrošināt, ka OSOK pienācīgi atbild uz SF un delegāciju vadītāju
viedokļiem.

1.12

Izveidot, ar SOK izpildkomitejas atļauju, speciālas darba grupas, kas
tieši nodarbojas ar konkrētām olimpisko spēļu organizēšanas jomām
un atskaitās SOK Izpildkomitejai, iesniedzot rekomendācijas par
nepieciešamajiem uzlabojumiem, kuri jāveic Koordinēšanas komisijai.

1.13

Pēc olimpiskajām spēlēm, veic analīzi par Spēļu organizēšanu un
atskaiti iesniedz SOK Izpildkomitejai.

1.14

Realizē papildus pilnvaras vai izpilda citas instrukcijas, kuras tai
piešķir SOK Izpildkomiteja.

1.15

Situācijās, kurās Koordinēšanas komisija nespēj rast risinājumu, vai,
ja kāda no pusēm atsakās rīkoties saskaņā ar tās lēmumu, Komisija
iesniedz situācijas izklāstu SOK izpildkomitejai, kura pieņem galīgo
lēmumu.

1.16

Olimpisko spēļu laikā, Koordinēšanas komisijas pienākumus pārņem
SOK Izpildkomiteja. Koordinēšanas komisijas priekšsēdētājs piedalās
katru dienu koordinēšanas sapulcēs ar OSOK.

Delegācijas vadītājs:

Olimpisko spēļu laikā, delegācijas vadītājs uzturas Olimpiskajā ciematā un viņam ir
ieejas tiesības visās medicīnas, treniņu un sacensību vietās, kā arī preses centros un
Olimpiskās saimes viesnīcās.
3

Atašeji:

Katra NOK ir tiesīga nozīmēt atašeju, lai veicinātu sadarbību ar OSOK. Atašejs pilda
starpnieka funkcijas, starp OSOK un savu NOK, ar mērķi palīdzēt risināt praktiskas
problēmas, tādas kā, piemēram, transports un naktsmītnes. Olimpisko spēļu laikā,
atašejam ir jābūt akreditēta NOK delegācijas locekļa statusam.

39

Olimpiskais ciemats

Uz SOK Izpildkomitejas norādīto laiku OSOK nodrošina olimpiskā ciemata darbību,
kura izveidošanas mērķis ir sapulcēt vienkopus visus sacensību dalībniekus, komandu
amatpersonas un citus komandu dalībniekus.
39. panta papildinājumi
1

Olimpiskais ciemats atbilst SOK Izpildkomitejas noteiktajām prasībām.
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2
SOK Izpildkomiteja nosaka Olimpiskajā ciematā dzīvojošo komandu
amatpersonu un cita komandas personāla skaitu.
3
Ja SOK pilnvaro OSOK rīkot pasākumus citā vietā, nevis rīkotājpilsētā, OSOK
nodrošina piemērotas naktsmītnes, pakalpojumus un citas telpas, atbilstoši SOK
Izpildkomitejas noteiktajām prasībām.
4
OSOK sedz izdevumus par sacensību dalībnieku, komandu amatpersonu un
cita komandas personāla naktsmītnēm un uzturu olimpiskajā ciematā, kā arī par
citām naktsmītnēm, kā iepriekš minēts, un to vietējā transporta izmaksas.
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Kultūras programma

OSOK organizē kultūras pasākumu programmu, kurai jānotiek vismaz olimpiskā
ciemata darbošanās perioda laikā. Šāda programma tiek iesniegta SOK
Izpildkomitejai iepriekšējai apstiprināšanai.
II PIEDALĪŠANĀS OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS

41

Tiesības piedalīties olimpiskajās spēlēs

Lai piedalītos olimpiskajās spēlēs, sacensību dalībniekam, trenerim, instruktoram vai
citai komandas amatpersonai ir jāievēro Olimpiskā Harta, kā arī attiecīgās SF izdotie
un SOK apstiprinātie noteikumi. Sacensību dalībniekus, trenerus, instruktorus vai
citas komandas amatpersonas olimpiskajām spēlēm piesaka viņu NOK. Iepriekš
minētajām personām ir:
-

jāciena un savā darbībā jāievēro godīgas spēles un ne vardarbības
principi; un
jāciena un jāievēro Pasaules Antidopinga kodekss.
41. panta papildinājumi

1
Katra SF, saskaņā ar Olimpisko Hartu, izveido sava sporta veida atbilstības
kritērijus. Šos kritērijus iesniedz SOK Izpildkomitejā apstiprināšanai.
2
SF, ar tām saistītās nacionālās federācijas un NOK atbild par atbilstības
kritēriju iesniegšanu jautājumos par iepriekšminēto institūciju atbildību.
3
Izņemot gadījumos, ja to nosaka SOK Izpildkomiteja, neviens sacensību
dalībnieks, treneris, instruktors vai amatpersona, kuri piedalās olimpiskajās spēlēs,
nedrīkst olimpisko spēļu laikā atļaut izmantot savu personu, vārdu, attēlu vai sporta
priekšnesumu reklāmas nolūkos.
4
Sacensību dalībnieka pieteikšana uz, vai piedalīšanās olimpiskajās spēlēs
nedrīkst būt atkarīga no finansiāliem apsvērumiem.
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42

Sacensību dalībnieku tautība

1
Jebkuram olimpisko spēļu sacensību dalībniekam ir jābūt pilsonim tajā valstī,
kuras NOK viņu piesaka uz šīm sacensībām.
2
SOK Izpildkomiteja risina visus konfliktus saistībā ar valsts noteikšanu, kuru
sacensību dalībnieks drīkst pārstāvēt olimpiskajās spēlēs.
42. panta papildinājumi
1

Sacensību dalībnieks, kurš vienlaicīgi ir divu vai vairāku valstu pilsonis, pēc
paša izvēles var pārstāvēt jebkuru no tām. Tomēr, ja viņš ir pārstāvējis vienu
valsti olimpiskajās spēlēs, kontinentālajās vai reģionālajās spēlēs, vai
attiecīgās SF atzītos pasaules vai reģionālajos čempionātos, viņš nedrīkst
pārstāvēt citu valsti, ja vien uz viņu neattiecas šo papildinājumu 2. paragrāfā
minētie nosacījumi, kas attiecināmi uz personām, kuras ir mainījušas
pilsonību vai ieguvušas jaunu pilsonību.

2

Sacensību dalībnieks, kurš ir pārstāvējis vienu valsti olimpiskajās spēlēs,
kontinentālajās vai reģionālajās spēlēs vai pasaules vai reģionālajos
čempionātos, kurus atzīst attiecīgā SF, un kurš ir mainījis savu pilsonību vai
ieguvis jaunu pilsonību, drīkst piedalīties olimpiskajās spēlēs un pārstāvēt
savu jauno valsti, ar nosacījumu, ka ir pagājuši vismaz trīs gadi kopš atlēts ir
pārstāvējis iepriekšējo valsti. SOK Izpildkomiteja, ņemot vērā individuālos
apstākļus, ar NOK un attiecīgās SF piekrišanu, ir tiesīga šo periodu saīsināt
vai atcelt.

3

Ja pavalsts, province vai ārzemju zona, valsts vai kolonija iegūst neatkarību,
ja valsts tiek pievienota citai valstij robeţu maiņas dēļ, ja viena valsts
apvienojas ar citu valsti vai, ja jauna NOK iegūst SOK atzīšanu, atlēts var
turpināt pārstāvēt valsti, kuras pilsonis tas ir vai bija. Tomēr, pēc atlēta paša
vēlmes, viņš var pārstāvēt savu jauno valsti vai viņa jaunā NOK, ja tāda
pastāv, var pieteikt viņu olimpiskajām spēlēm. Šo izvēli atlēts var izdarīt tikai
vienreiz.

4

Visos gadījumos, kad sacensību dalībniekam ir tiesības piedalīties
olimpiskajās spēlēs, pārstāvot kādu citu valsti, vai arī viņam ir tiesības
izvēlēties, kuru valsti viņš vēlas pārstāvēt, SOK Izpildkomiteja ir tiesīga
pieņemt visus vispārēja vai individuāla rakstura lēmumus jautājumos, kas
izriet no sacensību dalībnieka tautības, pilsonības, pastāvīgās dzīves vietas vai
uzturēšanās vietas, tai skaitā noteikt gaidīšanas perioda ilgumu.

43

Vecuma ierobežojums

53

Olimpisko spēļu sacensību dalībniekiem nav vecuma ierobeţojuma, ja vien SOK
Izpildkomitejas apstiprinātajos SF sacensību noteikumos tas nav atrunāts citādi.

44

Pasaules Antidopinga kodekss

Pasaules Antidopinga kodekss ir obligāts visai olimpiskajai kustībai.

45

Uzaicinājumi un pieteikšanas procedūra

1

SOK izsūta ielūgumus visām NOK vienu gadu pirms atklāšanas ceremonijas.

2
Tikai SOK atzītas NOK var pieteikt sacensību dalībniekus olimpiskajām
spēlēm. Visus pieteikumus apstiprina SOK, kurai ir rīcības brīvība, jebkurā laikā
atteikt reģistrēt pieteikumu, neminot iemeslu. Nevienam nav garantētas automātiskas
tiesības piedalīties olimpiskajās spēlēs. `
3
NOK piesaka tos sacensību dalībniekus, kurus rekomendējušas pieteikšanai
nacionālās federācijas. Pēc NOK apstiprinājuma pieteikumi tiek iesniegti OSOK.
OSOK apstiprina pieteikumu saņemšanu. NOK pārbauda nacionālo sporta federāciju
iesniegto pieteikumu atbilstību un pārliecinās, ka nevienam sacensību dalībniekam
nav atteikta pieteikšanās rasu, reliģiskā, politiskā vai kāda cita apsvēruma dēļ, vai ir
notikusi cita veida diskriminācija.
4
NOK sūta uz olimpiskās spēlēm tikai tos sacensību dalībniekus, kuri ir
pietiekami sagatavojušies augsta līmeņa starptautiskām sacensībām. Ar savas SF
palīdzību, nacionālā sporta federācija var SOK Izpildkomiteju lūgt pārskatīt NOK
lēmumu par pieteikumiem. SOK izpildkomitejas lēmums uzskatāms par galēju.
45. panta papildinājumi
1

SOK Izpildkomiteja nosaka olimpisko spēļu sacensību dalībnieku skaitu.

2

SOK Izpildkomiteja nosaka olimpisko spēļu sacensību dalībnieku pieteikumu
iesniegšanas un pieņemšanas procedūru un gala termiņu.

3

Visiem pieteikumiem ir jābūt drukātiem uz speciālas veidlapas, kuru
apstiprina SOK un izsūta tādā skaitā, kā to nosaka OSOK.

4

Priekšnoteikums dalībai olimpiskajās spēlēs ir ikviena sacensību dalībnieka
pakļaušanās visiem Olimpiskās Hartas noteikumiem, kā arī sacensību
dalībnieka sporta veida pārvaldītās SF prasībām. Šādam sacensību
dalībniekam ir savlaicīgi jābūt reģistrētam savā SF. NOK, kura piesaka
sportistu, pārliecinās, ka šis sacensību dalībnieks pilnā mērā pārzin un rīkojas
saskaņā ar Olimpisko Hartu un Pasaules Antidopinga kodeksu.
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5

Ja valstī, kurā ir atzīta NOK , bet nav izveidota nacionālā sporta federācija
kādam konkrētam sporta veidam, NOK var pieteikt sacensību dalībniekus
individuāli uz šo sporta veidu ar SOK Izpildkomitejas un SF, kura pārvalda šo
sporta veidu, atļauju.

6

Visi olimpisko spēļu dalībnieki, neatkarīgi no to statusa, paraksta sekojošu
deklarāciju:
“Apzinoties to, ka es kā olimpisko spēļu dalībnieks piedalos īpašā pasākumā,
kuram ir ilgtermiņa starptautiska un vēsturiska nozīme, un apzinoties, ka
mana dalība ir apstiprināta, neiebilstu, ka olimpisko spēļu laikā olimpisko
spēļu un olimpiskās kustības veicināšanas nolūkā, saskaņā ar Starptautiskās
Olimpiskās komitejas (“SOK”) sankcionētiem nosacījumiem un mērķiem,
tieku filmēts, pārraidīts televīzijā, fotografēts, tiek minēts mans vārds, uzvārds,
un tieku ierakstīts protokolos.
Es piekrītu ievērot spēkā esošās Olimpiskās Hartas noteiktos principus, it
īpaši Olimpiskās Hartas noteikumus attiecībā uz tiesībām pieteikties dalībai
olimpiskajās spēlēs (ieskaitot 41. pantu un tā papildinājumus), uz masu
informācijas līdzekļiem (51. pants), un pieļaujamo preču zīmes identifikāciju
uz apģērba un inventāra, kas tiek valkāts vai lietots olimpiskajās spēlēs (53.
panta papildinājumi).
Es piekrītu, ka jebkurš strīds, kas radies sakarā ar manu piedalīšanos
olimpiskajās spēlēs, tiek iesniegts Starptautiskajā sporta arbitrāţas tiesā,
saskaņā ar Starptautisko sporta arbitrāţas kodeksu (61. pants).
Es apņemos savā darbībā ievērot Pasaules Antidopinga kodeksu un SOK
Ētikas kodeksu.
Mana Nacionālā olimpiskā komiteja un/vai mana Nacionālā sporta federācija
vai Starptautiskā sporta federācija ir iepazīstinājusi mani ar visiem
būtiskajiem un piemērojamiem noteikumiem un likumiem.”

7

Attiecīgā NOK paraksta šo papildinājumu 6. pantā minēto deklarāciju, lai
apstiprinātu un garantētu, ka sacensību dalībnieks ir iepazīstināts ar visiem
būtiskajiem likumiem un, ka attiecīgā Nacionālā sporta federācija, ar SF
piekrišanu, ir pilnvarojusi NOK parakstīt tās vārdā pieteikuma veidlapu.

8

Tikai tie pieteikumi, kuru iesniegšanas procesā ievēroti visi iepriekšminētie
noteikumi, tiek uzskatīti par likumīgiem.

9

Savlaicīgi pieteiktas delegācijas, komandas vai individuālas personas
pieteikuma atsaukšana, ja realizēta bez SOK Izpildkomitejas piekrišanas, ir
Olimpiskās Hartas noteikumu pārkāpšana, tiek izmeklēta un var novest pie
soda vai sankciju pielietošanas.

10

SOK Izpildkomiteja, pēc konsultācijām ar attiecīgajām SF, divus gadus pirms
olimpiskajām spēlēm nosaka pieteikumu skaitu katram sporta veidam.
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11

Pieteikumi uz individuālajiem sacensību veidiem nedrīkst pārsniegt skaitu, kas
piedalās pasaules čempionātos un, nekādā gadījumā, nedrīkst pārsniegt trīs
pieteikumus no valsts. SOK Izpildkomiteja var apstiprināt izņēmumus uz
atsevišķiem ziemas sporta veidiem.

12

Komandu sporta veidos, komandu skaits nedrīkst pārsniegt divpadsmit katra
dzimuma komandas un nedrīkst būt mazāk kā astoņas komandas, ja vien SOK
Izpildkomiteja nelemj savādāk.

13

Lai atsevišķos individuālajos un komandu sporta veidos iegūtu taisnīgu
sadalījumu rezervistu skaitā, kā arī, ņemot vērā faktu, ka atsevišķos sporta
veidos no valsts tiek atļauts tikai viens pieteikums uz sacensību veidu un bez
rezervistiem, SOK Izpildkomiteja, pēc konsultācijām ar attiecīgajām SF, var
palielināt vai samazināt rezervistu skaitu.

14

Ja vien nav pretēja SOK Izpildkomitejas lēmuma, kas ierakstīts Līgumā ar
Rīkotājpilsētu, Olimpiādes spēlēs jāpiedalās ne vairāk kā desmit tūkstošiem
pieciem simtiem (10 500) sportistu un pieciem tūkstošiem (5 000)
amatpersonu.
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III

OLIMPISKO SPĒĻU PROGRAMMA

46

Olimpiskie sporta veidi

Par olimpiskajiem sporta veidiem tiek uzskatīti sporta veidi, kurus pārrauga sekojošas
SF:
1

Olimpiādes spēles:

-

Starptautiskā Sporta federāciju asociācija (IAAF);
Starptautiskā airēšanas federācija (FISA);
Starptautiskā badmintona federācija (IBF);
Starptautiskā beisbola federācija (IBAF);
Starptautiskā basketbola federācija (FIBA);
Starptautiskā amatieru boksa federācija (AIBA);
Starptautiskā kanoe federācija (ICF);
Starptautiskā riteņbraukšanas savienība (UCI);
Starptautiskā jāšanas federācija (FEI);
Starptautiskā paukošanas federācija (FIE);
Starptautiskā futbola federāciju asociācija (FIFA);
Starptautiskā vingrošanas federācija (FIG);
Starptautiskā svarcelšanas federācija (IWF);
Starptautiskā handbola federācija (IHF);
Starptautiskā hokeja federācija (FIH);
Starptautiskā dţudo federācija (IJF);
Starptautiskā apvienoto reslinga stilu federācija (FILA);
Starptautiskā peldēšanas federācija (FINA);
Starptautiskā modernās pieccīņas savienība (UIPM);
Starptautiskā softbola federācija (ISF);
Pasaules taekvondo federācija (WTF);
Starptautiskā tenisa federācija (ITF);
Starptautiskā galda tenisa federācija (ITTF);
Starptautiskā šaušanas sporta federācija (ISSF);
Starptautiskā loka šaušanas federācija (FITA);
Starptautiskā triatlona savienība (ITU);
Starptautiskā burāšanas federācija (ISAF);
Starptautiskā volejbola federācija (FIVB);

2.

Ziemas Olimpiskās spēles:

-

Starptautiskā biatlona savienība (IBU);
Starptautiskā bobsleja federācija (FIBT);
Pasaules kērlinga federācija (WCF);
Starptautiskā ledus hokeja federācija (IIHF);
Starptautiskā kamaniņu federācija (FIL);
Starptautiskā slidošanas savienība (ISU);
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-

Starptautiskā slēpošanas federācija (FIS).

47
Sporta programma, sporta veidu iekļaušana, disciplīnas un
sacensības
SOK nosaka olimpisko spēļu programmu, kurā iekļauti tikai olimpiskie sporta veidi.
1

Olimpisko spēļu programmā iekļautie olimpiskie sporta veidi:

Lai olimpisko sporta veidu iekļautu olimpisko spēļu programmā, tam jāatbilst
sekojošiem kritērijiem:
1.1 tikai tie sporta veidi, ar kuriem nodarbojas vīrieši vismaz septiņdesmit piecās
valstīs un četros kontinentos, un sievietes vismaz četrdesmit valstīs un trīs
kontinentos, var tikt iekļauti Olimpiādes spēļu programmā;
1.2 tikai tie sporta veidi, ar kuriem nodarbojas sportisti vismaz divdesmit piecās
valstīs un trīs kontinentos var tikt iekļauti Ziemas olimpisko spēļu programmā;
1.3 tikai tie sporta veidi, kuros tiek pieņemti un ieviesti Pasaules Antidopinga
kodeksa noteikumi, var tikt iekļauti un palikt olimpisko spēļu programmā;
1.4 sporta veidi tiek iekļauti olimpisko spēļu programmā vismaz septiņus gadus
pirms konkrētajām olimpiskajās spēlēm, un no iekļaušanas brīţa, saskaņā ar šī
panta 6. paragrāfu, netiek pieļauta programmas maiņa.
2

Disciplīnas:

2.1 Lai olimpisko spēļu programmā tiktu iekļauta disciplīna, kura ir olimpiskā
sporta paveids un kura sastāv no vienas vai vairākām sacensībām, tai ir jābūt
starptautiski atzītai.
2.2 Standarti disciplīnas iekļaušanai ir tādi paši, kā olimpisko sporta veidu
iekļaušanas standarti.
2.3 Disciplīnu iekļauj programmā vismaz septiņus gadus pirms konkrētajām
olimpiskajām spēlēm un, saskaņā ar šī panta 6. paragrāfu, pēc tam netiek
pieļautas izmaiņas.
3

Sacensības:

3.1 Sacensībās, kuras notiek kādā no olimpiskajiem sporta veidiem, vai kādā no to
disciplīnām, un kuras beidzas ar vietu izkārtojumu rangu tabulā, tiek piešķirti
apbalvojumi medaļu un diplomu veidā.
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3.2 Lai sacensības tiktu iekļautas olimpisko spēļu programmā, tām jābūt skaitliski
un ģeogrāfiski starptautiski atzītām, un vismaz divreiz jābūt iekļautām pasaules
vai kontinenta čempionātos.
3.3 Tikai tās sacensības sporta veidos, kuros piedalās vīrieši vismaz piecdesmit
valstīs un trīs kontinentos, un sievietes vismaz trīsdesmit piecās valstīs un trīs
kontinentos, var tikt iekļautas olimpisko spēļu programmā.
3.4 Sacensības tiek iekļautas ne vēlāk, kā trīs gadus pirms konkrētajām
olimpiskajām spēlēm, un saskaņā ar šī panta 6. paragrāfu, pēc tam nav
pieļaujamas izmaiņas.
4

Sporta veidu, disciplīnu un sacensību iekļaušanas kritēriji:

4.1

Jebkurš sporta veids, disciplīna vai sacensības var tikt iekļauti olimpisko spēļu
programmā, ja tie atbilst šī panta noteikumiem.

4.2

Sporta veidi, disciplīnas vai sacensības, kuros sniegums ir atkarīgs galvenokārt
no mehāniskiem līdzekļiem, nevar tikt iekļauti programmā.

4.3

Ja vien SOK nelemj citādi, vienās sporta sacensībās nevar vienlaicīgi būt
individuālais un komandas vērtējums.

4.4

Sporta veidi, disciplīnas vai sporta sacensības, kuras ir iekļautas olimpisko
spēļu programmā, bet vairāk neatbilst šī panta noteiktajiem kritērijiem,
izņēmuma gadījumos ar SOK lēmumu olimpiskās tradīcijas saglabāšanas dēļ
var tikt atstāti programmā.

5

SF paziņojums par piedalīšanos olimpiskajās spēlēs:

SF, kuras pārvalda olimpisko spēļu programmā iekļautos sporta veidus, apstiprina
SOK savu piedalīšanos attiecīgajās olimpiskajās spēlēs ne vēlāk kā SOK Sesijas laikā,
kurā ievēl šo spēļu rīkotājpilsētu.
6
Sporta veidu, disciplīnu vai sacensību iekļaušanas vai izslēgšanas gala
termiņu maiņa:
Pie sekojošiem nosacījumiem, šī panta 1.4, 2.3, un 3.4 paragrāfos minētie gala termiņi
var tikt mainīti, lai ļautu izdarīt izmaiņas olimpisko spēļu programmā:
6.1

Sporta veida, disciplīnas vai sacensību iekļaušanas gala termiņš var tikt
mainīts ar SOK kompetenta orgāna lēmumu, un SF, kura pārvalda attiecīgo
sporta veidu, kā arī konkrēto olimpisko spēļu OSOK piekrišanu.

6.2

SOK kompetents orgāns var mainīt sporta veida, disciplīnas vai sacensību
izslēgšanas beigu termiņu, ja SF, kura pārvalda šo sporta veidu, savā darbībā
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neievēro Olimpisko Hartu vai Pasaules Antidopinga kodeksu. Papildus, var
tikt piemērots P23 atrunātais sods vai sankcijas.
7
Atbildība par sporta veida, disciplīnas vai sacensību iekļaušanu vai
izslēgšanu:
Sporta veida iekļaušana vai izslēgšana ir SOK Sesijas kompetence. Lēmumu iekļaut
un izslēgt disciplīnu vai sacensību pieņem SOK izpildkomiteja.
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Olimpisko spēļu programma

1

Olimpiādes spēļu programmā jābūt vismaz piecpadsmit olimpiskiem sporta
veidiem. Šāds noteikts minimālais sporta veidu skaits neattiecas uz Ziemas
olimpisko spēļu programmu.

2

Pēc katrām olimpiskajām spēlēm, SOK izvērtē olimpisko spēļu programmu.

3

Pēc katras izvērtēšanas, var tikt pārskatīti sporta veidu, disciplīnu vai
sacensību iekļaušanas standarti un SOK kompetenti orgāni var noteikt
konkrētu sporta veidu, disciplīnu vai sacensību iekļaušanu vai izslēgšanu.

49

SF tehniskā atbildība olimpisko spēļu laikā

1

Katra SF olimpisko spēļu laikā atbild par sava sporta veida tehnisko kontroli
un vadību. Visiem sacensību elementiem, tai skaitā grafikiem, spēļu
laukumiem, treniņu vietām un visam inventāram jāatbilst noteikumu prasībām.
Tehniskajos jautājumos OSOK konsultējas ar attiecīgajām SF. Par katra sporta
veida sacensībām tieši atbild attiecīgā SF.

2

OSOK nodrošina, ka attieksme pret daţādiem olimpiskajiem sporta veidiem
un to integrācija ir taisnīga un objektīva.

3

SOK izpildkomiteja pieņem galīgo lēmumu jautājumā par sacensību grafikiem
un katras dienas sacensību plānu.
49. panta papildinājumi

1

Olimpisko spēļu tehniskie jautājumi:

SF ir sekojošas tiesības un atbildības olimpisko spēļu tehniskajos jautājumos:
1.1

Noteikt savu sporta veidu, disciplīnu un sacensību tehniskos noteikumus, tai
skaitā, bet ne tikai, rezultātu standartus, inventāra, sporta ierīču un to
uzstādīšanas tehniskos parametrus, tehniskās darbības, spēļu un vingrojumu
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noteikumus, tehniskās diskvalifikācijas noteikumus, kā arī vērtēšanas un
hronometrāţas noteikumus.
1.2

Apstiprināt olimpisko sacensību gala rezultātus un vietu izkārtojumu tabulā.
OSOK, uz sava rēķina, tūlīt pēc katras sacensības elektroniskā veidā, saskaņā
ar SOK noteiktajām vadlīnijām, paziņo rezultātus SF. Attiecīgajai SF ir
tiesības šo sava sporta veida sacensību rezultātus publicēt savā mājas lapā.

1.3

Balstoties uz SOK sniegtajām pilnvarām, olimpisko spēļu sacensību un treniņu
laikā veikt tehnisko uzraudzību savu sporta veidu sacensību un treniņu vietās.

1.4

Izvēlēties tiesnešus, ţūriju un citas tehniskās amatpersonas no rīkotājvalsts un
citām valstīm, ņemot vērā SOK izpildkomitejas noteikto šo personu kopējo
skaitu un balstoties uz attiecīgo SF rekomendācijām. OSOK sedz naktsmītņu,
transporta un formas tērpu izdevumus tiem tiesnešiem, ţūrijām un citām
tehniskām amatpersonām, kuras nav no rīkotājvalsts. Tehniskajām
amatpersonām ir jāierodas Spēļu notikšanas vietā vismaz trīs dienas pirms
sava sporta veida pirmajām sacensībām un vismaz vienu dienu pēc pēdējām
sacensībām.

1.5

Nozīmēt divus tehniskos pārstāvjus savu sporta veidu sacensību notikšanas
vietu plānošanas un iekārtošanas laikā, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi
noteikumi, un izvērtētu un apstiprinātu visas sacensību tehniskās sastāvdaļas,
tai skaitā, sacensību dalībnieku pieteikumus, sacensību vietas standartus,
sacensību grafiku, pirms-olimpiādes sacensības, kā arī naktsmītņu,
ēdināšanas un transporta apstākļus tehniskajām amatpersonām un tiesnešiem.

1.5.1 Diviem tehniskajiem pārstāvjiem no katras SF ir jābūt sacensību vietā vismaz
piecas dienas pirms pirmo sacensību sākuma viņu sporta veidā, lai veiktu
pēdējo vienošanos attiecībā uz pieteikumiem.
1.5.2 OSOK sedz šo delegātu pamatotus attiecīgā perioda izdevumus, un līdz
olimpisko spēļu beigām (biznesa klases aviobiļetes, ja ceļojums pārsniedz 2
500 km vai tūrista klases aviobiļetes, ja ceļojums nepārsniedz 2 500 km,
uzturu un naktsmītnes).
1.5.3 Izņēmuma gadījumos, ja tehnisku iemeslu dēļ, ir nepieciešama pārstāvju
klātbūtne vai papildus vizīšu organizēšana, OSOK panāk vispiemērotāko
vienošanos, pēc tam, kad informēta SOK. Strīda gadījumā, SOK izpildkomiteja
pieņem galīgo lēmumu.
1.6

Nodrošināt, lai visi sacensību dalībnieki ievērotu P51 un 53 noteikumus.

1.7

SOK un NOK vadībā, nodrošināt SOK noteikumu ievērošanu attiecībā uz
sacensību dalībnieku atbilstību kritērijiem pirms olimpiskajām
spēlēm(kvalifikācijas sacensībās) un olimpisko spēļu laikā.

1.8

Kopā ar SOK sagatavot un izvērtēt savu SF tehniskās prasības
kandidātpilsētām.
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2
Tehniskie noteikumi, kuri jāapstiprina SF un OSOK pirms tos iesniedz
apstiprināšanai SOK Izpildkomitejā:
2.1

Olimpisko spēļu sporta veida programmas dienas notikumu plāns.

2.2

Ārpus olimpiskā kompleksa notiekošo sacensību (piemēram, burāšanas,
maratona, soļošanas, riteņbraukšanas un modernās pieccīņas sacensību)
grafiki.

2.3

Treniņu vietu noteikumi pirms olimpiskajām spēlēm un to laikā.

2.4

Tehniskais aprīkojums vietās, kuras nav iekļautas SF tehniskajos
noteikumos.

2.5

Tehniskās iekārtas rezultātu noteikšanai.

2.6

SF amatpersonām (piemēram, tiesnešiem un ţūrijām) nepieciešamais
formas apģērbs olimpisko spēļu laikā.
SF ieteikumi, kuriem nepieciešama SOK Izpildkomitejas piekrišana:

3
3.1

Sava sporta veida olimpisko spēļu programmas izveide, iekļaujot vai
izslēdzot sacensības, atbilstoši SOK noteiktajiem noteikumiem, kritērijiem
un nosacījumiem.

3.2

Olimpisko spēļu sacensību dalībnieku skaita noteikšana uz katru sacensību
un no katras valsts, kā arī kopējo komandu skaita noteikšana.

3.3

Atlases sacensību sistēmas izveidošana trīs gadus pirms olimpiskajām
spēlēm.

3.4

Grupēšanas sistēmas izveide, kā arī sistēmas izveide sportistu atlasei
kvalifikācijas priekšsacīkstēs (vai komandu izvēlei atlases sacensību
grupās) uz olimpiskajām spēlēm.

3.5

Rezervistu skaita noteikšana individuālajos vai komandu sporta veidos vai
sacensībās.

3.6

Sacensību dalībnieku skaita un izvēles sistēmas izveide uz dopinga
pārbaudēm.

3.7

To sacensību dalībnieku saraksta izveidošana, kuriem SF pasaules un
kontinentālajos čempionātos piešķirti sieviešu dzimumu apstiprinoši
sertifikāti ar tiesībām piedalīties olimpiskajās spēlēs, papildus
sertifikātiem, kurus SOK izsniedza iepriekšējās olimpiskajās spēlēs.

3.8

Vairāk kā divu tehnisko pārstāvju nosūtīšana pārraudzīt gatavošanos
olimpiskajām spēlēm vai papildus vizīšu organizēšana, ja tās nav
atrunātas Olimpiskajā Hartā.
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3.9

Papildus nosacījumi tehniskajos jautājumos:

4

5

6

Gadījumos, kad SF veic jebkura veida olimpisko sacensību vizuālus vai
audiovizuālus ierakstus, jo jebkura šo ierakstu izmantošana komerciāliem
nolūkiem ir aizliegta.

4.1

Ne vēlāk kā trīs gadus pirms olimpisko spēļu atklāšanas, SF informē
OSOK, SOK un NOK par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma parametriem
un sporta inventāru, kas jāuzstāda norises vietās olimpisko spēļu laikā.
Pamatojoties uz SOK Izpildkomitejas noteiktajām vadlīnijām, attiecīgās
SF var pieprasīt, lai šo sporta aprīkojumu nodrošina konkrēta kompānija
vai kompānijas.

4.2

Attiecīgā SF nozīmē nepieciešamās tehniskās amatpersonas (tiesnešus,
ţūrijas, hronometristus, inspektorus) un apelācijas tiesu katram sporta
veidam. Amatpersonu kopējais skaits nedrīkst pārsniegt SOK
Izpildkomitejas noteikto kopējo skaitu, kurš noteikts ņemot vērā attiecīgās
SF ieteikumu. Amatpersonas pilda savus pienākumus saskaņā ar attiecīgās
SF instrukcijām un sadarbībā ar OSOK.

4.3

Amatpersona, kura piedalījusies lēmuma pieņemšanā nevar būt ţūrijas
locekle, kura atbildīga par šī lēmuma rezultātā radušos strīda risinājumu.

4.4

Ţūrijas slēdziens jādara zināms SOK Izpildkomitejai nekavējoties.

4.5

Ţūrija izdara slēdzienu par visiem attiecīgo sporta veidu tehniskajiem
jautājumiem, un tās lēmumi, tai skaitā sankcijas, nav pārsūdzami, bet ar
tiesībām SOK Izpildkomitejai vai Sesijai lemt par tālāku sodu vai sankciju
piemērošanu.

4.6

OSOK nodrošina visām SF nozīmētajām tehniskajām amatpersonām
naktsmītnes atsevišķi no olimpiskā ciemata. Tehniskās amatpersonas un
ţūriju locekļi nedrīkst dzīvot olimpiskajā ciematā. Tie neietilpst NOK
delegāciju sastāvā un ir pakļauti tikai attiecīgajām SF.

SF telpas un aprīkojums:
5.1

Olimpiskajās spēlēs tehnisku jautājumu risināšanai OSOK sedz izdevumus
un nodrošina telpas un aprīkojumu SF, kuras pārvalda Spēļu programmā
iekļautos sporta veidus.

5.2

Ar SOK Izpildkomitejas piekrišanu, OSOK nodrošina iepriekš minētās SF,
pēc to lūguma un uz to rēķina, ar administratīvu un tehnisku aprīkojumu,
kā arī, ja iespējams ar naktsmītnēm, lai tās varētu noturēt savas
sanāksmes rīkotājpilsētā.

SF rīkotas kvalifikācijas sacensības:
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7

50

6.1

Atsevišķos sporta veidos, SF var rīkot kvalifikācijas sacensības vai noteikt
dalībnieku skaita ierobeţojumu, lai atlasītu sacensību dalībniekus, it īpaši
komandas komandu sporta veidos, kuras piedalīsies olimpiskajās spēlēs.

6.2

Ierobeţojumu un kvalifikācijas sacensību sistēmas tiek veidotas ievērojot
Olimpiskās Hartas principus, to apjomu nosaka SOK izpildkomiteja.
Kvalifikācijas noteikumi tiek iesniegti SOK Izpildkomitejai
apstiprināšanai. SOK informē NOK par visiem SF organizēto
kvalifikācijas sacensību jautājumiem.

6.3

P51, 58 un 59 neattiecas uz kvalifikācijas sacensībām.

OSOK rīkotie pirms-Olimpiādes pasākumi:
7.1

Saskaņā ar kvalifikācijas principiem, kuri tiek iesniegti SOK
Izpildkomitejai apstiprināšanai, OSOK pēc konsultācijām ar SF, var
organizēt pirms Olimpiādes pasākumus ar mērķi pārbaudīt aprīkojumu,
kurš tiks lietots olimpisko spēļu laikā, it īpaši vietu tehniskos aspektus un
tehnoloģijas.

7.2

Pirms- Olimpiādes pasākumu tehnisko pārraudzību veic attiecīgā SF.

7.3

Pirms- Olimpiādes pasākumi tiek rīkoti atbilstoši Olimpiskajā Hartā
noteiktajiem principiem; pakāpi līdz kurai šie principi ir jāievēro, nosaka
SOK Izpildkomiteja.

Jauniešu nometnes

Ar SOK Izpildkomitejas atļauju OSOK var, uzņemoties pilnu atbildību, rīkot ar
olimpiskajām spēlēm saistītu starptautisku jaunatnes nometni.
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Masu informācijas līdzekļu darbība olimpisko spēļu laikā

1

SOK, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, nodrošina vispilnīgāko olimpisko
spēļu atspoguļojumu daţāda veida masu informācijas līdzekļos un
vislielākajam skatītāju skaitam pasaulē.

2

SOK kompetencē ietilpst pieņemt visus lēmumus saistībā ar olimpisko spēļu
atspoguļojumu masu informācijas līdzekļos.
51. panta papildinājumi

1

Olimpiskās kustības mērķis ir panākt, ka masu informācijas līdzekļi ar
olimpisko spēļu atspoguļojumu izplata un veicina olimpisma principus un
vērtības.
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2

SOK Izpildkomitejas apstiprinātie tehniskie noteikumi un prasības olimpisko
spēļu atspoguļojumam masu informācijas līdzekļos ir noteikti SOK Masu
mēdiju rokasgrāmatā, kas veido Līguma ar Rīkotājpilsētu neatņemamu
sastāvdaļu. SOK Masu mēdiju rokasgrāmatas saturs, un visas pārējās SOK
Izpildkomitejas instrukcijas, ir saistošas jebkurai un visām personām, kas
saistītas ar olimpisko spēļu atspoguļojumu masu informācijas līdzekļos.

3

Tikai tās personas, kuras akreditētas kā preses pārstāvji var darboties kā
ţurnālisti, reportieri vai pildīt jebkuras citas masu informācijas līdzekļu
pārstāvju funkcijas. Nekādā gadījumā, olimpisko spēļu laikā, neviens
sacensību dalībnieks, treneris, amatpersona, preses atašejs vai kāds cits
akreditēts dalībnieks nedrīkst darboties kā ţurnālists vai pildīt jebkuras citas
masu informācijas līdzekļu pārstāvju funkcijas.

52

Publikācijas saistībā ar olimpiskajām spēlēm

OSOK finansē visu SOK noteikto, ar olimpiskajām spēlēm saistīto, izdevumu
publicēšanu un izplatīšanu tādā formātā, kā to nosaka SOK.
52. panta papildinājumi
1

OSOK atbild par sekojošu izdevumu un dokumentu sagatavošanu, iespiešanu,
rediģēšanu un izplatīšanu, tai skaitā SOK, SF un visām NOK:

1.1

Katram sporta veidam –skaidrojoša brošūra, kurā ietilpst vispārējā
programma un tehniskā informācija;
Medicīnas brošūra, kas veidota saskaņā ar SOK instrukcijām; un
Pilna informācija par olimpisko spēļu svinībām un to norisi, kas izstrādāta
vadoties no SOK direktīvām.

1.2
1.3

2

Visu ar olimpiskajām spēlēm saistīto dokumentu un izdevumu izstrādē, OSOK
ievēro SOK Izpildkomitejas instrukcijas. Visu dokumentu un publikāciju saturs
ir iepriekš jāiesniedz SOK apstiprināšanai.

53

Reklamēšana, demonstrācijas, propaganda

1

SOK Izpildkomiteja nosaka principus un nosacījumus, kuri jāievēro veicot
jebkāda veida ar reklāmu saistītus pasākumus.

2

Stadionos un virs tiem, sacensību vietās un citās ar sacensībām saistītās
teritorijās, kuras tiek uzskatītas par olimpisko spēļu norises vietām, nav
pieļaujama nekāda veida reklāma. Komerciāla veida instalācijas un reklāmu
zīmes nedrīkst izvietot stadionos, Spēļu norises vietās un citos sporta
laukumos.
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3

Olimpisko spēļu norises vietās vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida
demonstrācijas, vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
53. panta papildinājumi

1

Nekāda reklāma vai propaganda, komerciāla vai cita veida, nedrīkst
parādīties uz cilvēka, uz sporta apģērba, aksesuāriem vai, plašākā nozīmē, uz
jebkura apģērba gabala vai inventāra, kuru valkā vai lieto sportisti vai citi
olimpisko spēļu dalībnieki, izņemot, ja tas nepieciešams, attiecīgā apģērba vai
inventāra raţotāja identifikācijas nolūkā, saskaņā ar šo papildinājumu 8.
paragrāfu, ar noteikumu, ka šāda identifikācija netiek lietota uzkrītoši,
reklāmas nolūkā.

1.1

Raţotāja identifikācijas zīme nedrīkst parādīties vairāk kā vienu reizi uz katra
apģērba vai inventāra gabala.

1.2

Inventārs: jebkurai raţotāja identifikācijas zīmei, kas aizņem vairāk kā 10%
no inventāra virsmas, un kura ir redzama sacensību laikā, ir jābūt skaidri
saskatāmai. Tomēr, raţotāja identifikācija nedrīkst aizņemt vairāk kā 60 cm2 .

1.3

Galvassegas (piemēram, platmales, aizsargcepures, saulesbrilles,
aizsargbrilles)un cimdi: jebkurai raţotāja identifikācijas zīmei, kas ir lielāka
par 6 cm2 ir jābūt skaidri saskatāmai.

1.4

Apģērbs (piemēram, T-krekli, šorti, sporta apģērbs): jebkurai raţotāja
identifikācijas zīmei, kas ir lielāka par 20 cm2 ir jābūt skaidri saskatāmai.

1.5

Apavi: drīkst parādīties raţotāja atšķirīgais dizaina raksts. Drīkst būt redzams
līdz pat 6 cm2 liels raţotāja nosaukums un/vai logo, kurš ir parastā atšķirīgā
dizaina raksta sastāvdaļa vai tiek izmantots neatkarīgi no tā.

1.6

Gadījumos, kad Starptautiskā sporta federācija pieņem speciālus noteikumus,
SOK Izpildkomiteja var apstiprināt izņēmumus iepriekšminētajiem
noteikumiem.
Šī panta neievērošanas gadījumā tiek piemērota attiecīgās personas
diskvalifikācija vai akreditācijas anulēšana. SOK izpildkomitejas lēmumi šajā
jautājumā ir galīgi.
Sacensību dalībnieku numuri nedrīkst saturēt nekāda veida reklāmu un uz tiem
ir jābūt OSOK Olimpiskajai emblēmai.

2

Lai OSOK līgumi, kuros iet runa par reklāmu, tai skaitā, tiesības vai licence
lietot olimpisko spēļu emblēmu vai talismanu, tiktu uzskatīti par spēkā
esošiem, tiem ir jāsaskan ar Olimpiskajā Hartā noteiktajiem principiem un
SOK Izpildkomitejas instrukcijām. Tas pats attiecas arī uz līgumiem par
hronometrāţas aparatūru, rezultātu tablo, un jebkādu identificējošu signālu
iekļaušanu televīzijas programmās. SOK Izpildkomiteja ir pilnvarota rīkoties
šo noteikumu pārkāpuma gadījumā.

66

3

Jebkurš talismans, kurš veidots olimpiskajām spēlēm, tiek uzskatīts par
olimpisko emblēmu. Tā dizainu OSOK iesniedz SOK Izpildkomitejai
apstiprināšanai. Šāds talismans nedrīkst tikt izmantots NOK valstī
komerciālos nolūkos bez NOK iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

4

OSOK ir jānodrošina īpašuma tiesības SOK labā uz olimpisko spēļu emblēmu
un talismanu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tomēr, OSOK pati un,
pēc OSOK likvidācijas, rīkotājvalsts NOK, drīkst izmantot šo emblēmu un
talismanu, kā arī citas zīmes, zīmējumus, nozīmītes, plakātus, priekšmetus un
dokumentus, kas saistīti ar olimpiskajām spēlēm to sagatavošanas laikā, to
notikšanas un noslēguma laikā, ne vēlāk kā līdz tā kalendārā gada beigām,
kura laikā notika olimpiskās spēles. Beidzoties šim periodam, visas tiesības uz,
vai saistībā ar šo emblēmu, talismanu un citām zīmēm, zīmējumiem,
nozīmītēm, plakātiem, priekšmetiem un dokumentiem pieder tikai SOK. OSOK
un/vai NOK, vajadzības gadījumā, rīkojas kā pilnvarotie SOK labā.

5

Šo papildinājumu noteikumi vienādā mērā ir attiecināmi uz visiem līgumiem,
kurus paraksta Sesijas organizēšanas komiteja vai olimpiskais kongress.

6

Uz sacensību dalībnieku un visu oficiālo amatpersonu sporta tērpiem var būt
attiecīgās NOK karogs vai olimpiskā emblēma vai, ar OSOK piekrišanu,
OSOK olimpiskā emblēma. SF amatpersonas var valkāt savu federāciju
formas tērpu un emblēmu.

7

Identificējošās zīmes uz visu tehnisko aprīkojumu, iekārtām un citām
aparatūrām, kuras sportisti vai citi dalībnieki olimpiskajās spēlēs nevalkā vai
nelieto, tai skaitā hronometrāţas aparatūru un rezultātu tablo, nedrīkst būt
lielākas par 1/10 daļu aprīkojuma, iekārtu vai aparatūras augstuma, un
nedrīkst būt lielākas par 10 centimetriem augstumā.

8

Ar vārdu „identificējošs” tiek saprasts priekšmeta raţotāja nosaukuma,
apzīmējuma, preču zīmes, logo, vai cita atšķirīga zīme, kas attēlota tikai vienu
reizi uz katra priekšmeta.

9

OSOK, visi dalībnieki un citas uz olimpiskajām spēlēm akreditētās personas,
kā arī citas iesaistītās personas vai puses, savā darbībā ievēro SOK
Izpildkomitejas nolikumus, rokasgrāmatas, vai vadlīnijas un citas instrukcijas,
saistībā ar P53 un šajos papildinājumos minētajiem jautājumiem.
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IV

PROTOKOLS

54

Protokols

1

Olimpisko spēļu laikā, tikai SOK Izpildkomitejai ir tiesības noteikt visu
OSOK pārraudzīto notikumu vietu protokolu.

2

Olimpisko spēļu laikā, pildot olimpiskās funkcijas un piedaloties sacensībās,
tiek ievērota sekojoša kārtība - SOK locekļi, goda prezidents un goda locekļi
piedalās pēc to vecākuma kārtības, prezidents, goda prezidents un
viceprezidents atbilstoši to amatu subordinācijas kārtībai, tiem seko OSOK
locekļi, SF prezidenti un NOK prezidenti.

3

OSOK, SF, NOK un visas citas uz olimpiskajām spēlēm akreditētās personas,
neatkarīgi no to statusa, pakļaujas SOK Protokola rokasgrāmatai un visām
citām SOK Izpildkomitejas instrukcijām jautājumos, kuri saistīti ar šo pantu.

55
Olimpiskās identifikācijas un akreditācijas karte – garantētās
tiesības
1

Olimpiskās identifikācijas un akreditācijas karte ir dokuments, kas pierāda tās
īpašnieka identitāti un ļauj šim cilvēkam piedalīties olimpiskajās spēlēs. Kopā
ar īpašnieka pasi vai citiem oficiāliem ceļojuma dokumentiem, olimpiskās
identifikācijas un akreditācijas karte garantē tās īpašniekam tiesības iebraukt
rīkotājpilsētas valstī. Tā ļauj tās īpašniekam uzturēties un pildīt savas
olimpiskās funkcijas olimpisko spēļu laikā, tai skaitā ne ilgāk, kā vienu mēnesi
pirms un vienu mēnesi pēc olimpiskajām spēlēm.

2

Ar SOK atļauju akreditācijas tiesības ieguvušās personas saņem olimpiskās
identifikācijas un akreditācijas karti. Tā dod pieejas tiesības, līdz
nepieciešamajai pakāpei un, kā uz tās norādīts, vietām un sacensībām, par
kurām atbildīga ir OSOK. SOK Izpildkomiteja nosaka personas, kurām ir
tiesības saņemt šīs kartes un uz kurām attiecas piegādes nosacījumi. OSOK,
SF, NOK un visas citas personas vai puses jautājumos, kas saistīti ar šo pantu
savā darbībā ievēro SOK Izpildkomitejas nolikumus, rokasgrāmatas, vai
vadlīnijas un citas instrukcijas.

56

Olimpiskā karoga lietošana

1

Olimpiskais karogs, kuram ir lielāki izmēri, kā pārējiem karogiem, plīvo mastā
visu olimpisko spēļu norises laiku. Masts tiek novietots labi saskatāmā vietā
galvenajā stadionā un visās citās vietās, par kurām atbildīga ir OSOK. Šie
karogi tiek uzvilkti olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas laikā un nolaisti
noslēguma ceremonijas laikā.
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2

Lielam skaitam olimpisko karogu ir jāplīvo olimpiskajā ciematā, visās
sacensību un treniņu vietās rīkotājpilsētā un visās citās OSOK pārraudzītajās
vietās.

57

Olimpiskās uguns lietošana

1

OSOK atbild par olimpiskās uguns nogādāšanu olimpiskajā stadionā. Lāpas
nodošana stafetes veidā un jebkura olimpiskās uguns izmantošana notiek
stingri ievērojot SOK protokola rokasgrāmatu.

2

Pēc olimpisko spēļu slēgšanas ceremonijas, ikviena olimpiskā lāpa, ietvars vai
cita ierīce, kas tiek izmantota olimpiskās uguns dedzināšanai nedrīkst tikt
izmantota rīkotājpilsētā vai citur bez SOK piekrišanas.

58

Atklāšanas un noslēguma ceremonijas

1

Atklāšanas un noslēguma ceremonijas notiek ievērojot SOK Protokola
rokasgrāmatu.

2

Visu ceremoniju scenāriju, grafiku un programmu saturs un detaļas ir
jāiesniedz SOK, iepriekšēju piekrišanas saņemšanai.

3

Olimpiskās spēles pasludina par atklātām rīkotājpilsētas valsts galva, izrunājot
kādu no sekojošiem teikumiem, atkarībā no situācijas:

-

Olimpiādes spēļu atklāšanā:
“Es pasludinu par atklātām mūsdienu ... (Olimpiādes kārtas
skaitlis)...(rīkotājpilsētas nosaukums) spēles.”

-

Ziemas Olimpisko spēļu atklāšanā:
“Es pasludinu par atklātām ... (Ziemas olimpisko spēļu kārtas
skaitlis)...(rīkotājpilsētas nosaukums) Ziemas olimpiskās spēles.”

Olimpisko spēļu laikā, ieskaitot visas ceremonijas, OSOK pārraudzītajās spēļu
vietās un zonās nevienas valdības pārstāvji vai valsts amatpersonas, neviens politiķis
nedrīkst teikt nekāda veida runas. Atklāšanas un noslēguma ceremonijas laikā, tikai
SOK Prezidents un OSOK Prezidents drīkst teikt īsas uzrunas.

59

Apbalvošanas ceremonijas

Apbalvošanas ceremonijas noris atbilstoši SOK Protokola rokasgrāmatai. Medaļu un
diplomu formāti tiek iesniegti SOK iepriekšējai apstiprināšanai.

60

Goda saraksts

69

SOK un OSOK nedrīkst valstis sakārtot secībā pēc to iegūto medaļu skaita. OSOK
veido goda sarakstu, kurā minēti medaļu ieguvēju vārdi un uzvārdi, kā arī
apbalvojumu saņēmēji katrā sacensību veidā. Medaļu ieguvēju vārdi un uzvārdi
atrodas galvenajā stadionā uz pastāvīga un labi saskatāma ekrāna.
V

ARBITRĀŢA

61

Strīdi - Arbitrāža

Jebkurš strīds, kurš notiek olimpisko spēļu laikā vai ir ar tām saistīts, saskaņā ar
Starptautisko sporta arbitrāţas kodeksu, tiek iesniegts izskatīšanai Starptautiskajā
sporta arbitrāţas tiesā.

Starptautiskā olimpiskā komiteja
Lozanna, Šveice
Visas tiesības rezervētas
2004. gada augusts
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