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Olympijské hry

I.

ORGANIZÁCIA A RIADENIE OLYMPIJSKÝCH HIER

36 Oslava olympijských hier*
1

Hry olympiády sa konajú v prvom roku olympiády, ktorú oslavujú.

2

Od roku 1994, ktor˘ je rokom XVII. zimn˘ch olympijsk˘ch hier, sa ZOH
konajú v druhom kalendárnom roku, ktor˘ nasleduje po roku, v ktorom
sa zaãala olympiáda.

3

Cti usporiadaÈ olympijské hry sa dostáva od Medzinárodného olympijského v˘boru mestu, ktoré je urãené ako hostiteºské mesto olympijsk˘ch
hier.

4

Termín konania hier v danom roku predkladajú na schválenie v˘konnému v˘boru MOV kandidujúce mestá pred voºbou hostiteºského mesta.

5

Ak sa olympijské hry neoslavujú v dannom roku, práva hostiteºského
mesta sa ru‰ia.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 36
âas trvania súÈaÏí hier olympiády a zimn˘ch olympijsk˘ch hier nesmie prekroãiÈ ‰estnásÈ dní. Ak sa súÈaÏe neplánujú na nedele alebo na sviatky, môÏe
sa dæÏka olympijsk˘ch hier predæÏiÈ po dohode s v˘konn˘m v˘borom MOV.

37 Voľba hostiteľského mesta*

58

1

Voºba ktoréhokoºvek hostiteºského mesta je privilégiom samotného MOV.

2

O usporiadanie olympijsk˘ch hier sa môÏe uchádzaÈ iba mesto schválené
NOV svojho ‰tátu. ÎiadosÈ záujemcu o usporiadanie olympijsk˘ch hier
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musí na MOV podaÈ oficiálny orgán príslu‰ného mesta so súhlasom NOV.
Oficiálny mestsk˘ orgán a NOV sa musia zaruãiÈ, Ïe olympijské hry budú
zorganizované na spokojnosÈ MOV a za podmienok, ktoré vyÏaduje
MOV. V prípade, Ïe sa z jedného ‰tátu uchádza o usporiadanie t˘ch
ist˘ch olympijsk˘ch hier niekoºko miest, musí NOV rozhodnúÈ, ktoré
bude odporúãaÈ do volieb.
3

Mestá, ktor˘ch kandidatúru schválil ich NOV, sa musia riadiÈ predpismi,
ktoré sú uvedené vo vykonávacom ustanovení k tomuto pravidlu.

4

Organizáciou olympijsk˘ch hier nemoÏno poveriÈ mesto, ak toto
mesto nepredloÏilo MOV dokument vypracovan˘ vládou daného ‰tátu,
v ktorom sa vláda zaruãí MOV, Ïe ‰tát bude re‰pektovaÈ Olympijskú
chartu.

5

KaÏdé mesto, ktoré sa uchádza o organizáciu olympijsk˘ch hier, sa musí
písomne zaviazaÈ, Ïe bude re‰pektovaÈ podmienky nominácie, ktoré
vydal v˘konn˘ v˘bor MOV, ako aj technické normy stanovené M·F,
ktor˘ch ‰port je zaraden˘ do programu olympijsk˘ch hier. Okrem toho
v˘konn˘ v˘bor MOV stanoví postup, ktor˘ musia kandidujúce mestá
dodrÏiavaÈ.

6

KaÏdé kandidujúce mesto musí ponúknuÈ také finanãné záruky, ktoré
bude v˘konn˘ v˘bor MOV povaÏovaÈ za postaãujúce. Tieto záruky môÏu
byÈ poskytnuté samotn˘m mestom, miestnymi, regionálnymi alebo celo‰tátnymi verejn˘mi zdruÏeniami, ‰tátom alebo treÈou stranou. MOV musí
zverejniÈ najneskôr 6 mesiacov pred zaãiatkom zasadania MOV, ktoré
rozhodne o pridelení príslu‰n˘ch olympijsk˘ch hier, charakter, formu
a presn˘ obsah potrebn˘ch záruk.

7

Voºby t˘kajúce sa pridelenia usporiadania OH sa konajú v ‰táte, ktor˘ sa
neuchádza o organizáciu príslu‰n˘ch olympijsk˘ch hier, priãom hodnotiaca
komisia musí vopred dôkladne preskúmaÈ správu o kandidujúcich mestách.
Okrem v˘nimoãn˘ch udalostí sa musia tieto voºby konaÈ sedem rokov
pred konaním olympijsk˘ch hier.
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8

MOV uzavrie s usporiadateºom a s NOV jeho ‰tátu písomnú dohodu,
ktorá bude podrobne ‰pecifikovaÈ povinnosti usporiadateºa. Táto dohoda
bude podpísaná hneì po zvolení hostiteºského mesta olympijsk˘ch hier.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 37
1

Od dátumu predloÏenia Ïiadosti o kandidatúru na MOV bude NOV
dohliadaÈ a bude spoluzodpovedn˘ za aktivity a riadenie svojho mesta
v súvislosti s jeho kandidatúrou na usporiadateºa olympijsk˘ch hier.

2

V‰etky mestá, ktoré sa uchádzajú o usporiadanie olympijsk˘ch hier,
absolvujú schvaºovací proces kandidátov, konan˘ pod vedením v˘konného
v˘boru MOV, ktor˘ stanoví podmienky tohto procesu. V˘konn˘ v˘bor MOV
rozhodne, ktoré mestá budú môcÈ kandidovaÈ.

3

Kandidatúry miest uchádzajúcich sa o usporiadanie olympijsk˘ch hier
bude skúmaÈ hodnotiaca komisia.

4

Na hodnotenie kandidujúcich miest vymenuje predseda MOV dve komisie. Tieto tvoria najmä:
- pre olympijské hry: traja ãlenovia zastupujúci M·F, traja ãlenovia zastupujúci NOV, ‰tyria ãlenovia MOV, jeden ãlen, ktorého navrhne komisia
‰portovcov, jeden ãlen zastupujúci Medzinárodn˘ v˘bor pre paralympiádu
(IPC) a odborníci, ktor˘ch rady môÏu byÈ uÏitoãné; a
- pre zimné olympijské hry: dvaja ãlenovia zastupujúci M·F, dvaja ãlenovia zastupujúci NOV, traja ãlenovia MOV, jeden ãlen, ktorého navrhne
komisia ‰portovcov, jeden ãlen zastupujúci IPC a odborníci, ktor˘ch
rady môÏu byÈ uÏitoãné.

Predsedom kaÏdej hodnotiacej komisie je jeden z ãlenov MOV. Tieto komisie
musia pre‰tudovaÈ materiály v‰etk˘ch kandidujúcich miest, prehliadnuÈ si
v‰etky miesta konania a predloÏiÈ MOV písomnú správu o v‰etk˘ch kandida-
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túrach najneskôr dva mesiace pred otvorením zasadania, na ktorom sa bude
hlasovaÈ o usporiadateºovi olympijsk˘ch hier.
Îiadny ãlen t˘chto komisií nesmie byÈ obãanom ‰tátu, ktorého mesto sa
uchádza o usporiadanie príslu‰n˘ch olympijsk˘ch hier.
5

V˘konn˘ v˘bor MOV na základe správy tejto hodnotiacej komisie vypracuje zoznam kandidujúcich miest, ktor˘ predloÏí na hlasovanie na zasadaní MOV.

38 Dejisko olympijských hier
1

V‰etky ‰portové súÈaÏe sa musia konaÈ v hostiteºskom meste olympijsk˘ch
hier, ak toto mesto nezíska od MOV právo usporiadaÈ urãité súÈaÏe
v in˘ch mestách alebo miestach tej istej krajiny. KaÏdá táto ÏiadosÈ musí
byÈ písomne predloÏená MOV najneskôr pred náv‰tevou komisie pre
kandidujúce mestá. Otvárací a závereãn˘ ceremoniál sa konajú priamo
v hostiteºskom meste.

2

Ak sa na zimn˘ch olympijsk˘ch hrách zo zemepisn˘ch alebo miestopisn˘ch
dôvodov nemôÏu usporiadaÈ urãité súÈaÏe alebo disciplíny niektorého
‰portu v krajine, v ktorej sa nachádza hostiteºské mesto, MOV môÏe v˘nimoãne povoliÈ ich usporiadanie v susednej krajine.

3

NOV, OCOG a hostiteºské mesto budú dbaÈ o to, aby sa v priebehu
olympijsk˘ch hier a v t˘Ïdni pred ich otvorením a v t˘Ïdni po ich ukonãení
nekonala v hostiteºskom meste, v jeho okolí ani na ìal‰ích ‰portoviskách
Ïiadna v˘znamná národná alebo medzinárodná akcia, alebo schôdza bez
súhlasu v˘konného v˘boru MOV.

39 Organizačný výbor
1 MOV prideºuje usporiadanie olympijsk˘ch hier NOV krajiny hostiteºského
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mesta, v ktorej je hostiteºské mesto, a hostiteºskému mestu samotnému.
NOV ustanoví na tento úãel organizaãn˘ v˘bor (OCOG), ktor˘ od svojho
vzniku priamo komunikuje s MOV, od ktorého prijíma in‰trukcie.
2

OCOG musí maÈ ‰tatút právnickej osoby.

3

âlenmi v˘konného orgánu OCOG musia byÈ:

-

ãlen alebo ãlenovia MOV v príslu‰nej krajine;

-

predseda a generálny tajomník NOV;

-

najmenej jeden predstaviteº hostiteºského mesta, ktorého toto mesto urãí;
Vo v˘konnom orgáne môÏu byÈ aj zástupcovia verejn˘ch in‰titúcií a ìal‰ie
osobnosti.

4

Od svojho ustanovenia aÏ do ukonãenia ãinnosti je OCOG povinn˘
vykonávaÈ v‰etku ãinnosÈ v súlade s Olympijskou chartou, so zmluvou
uzatvorenou medzi MOV, NOV a hostiteºsk˘m mestom a v súlade
s pokynmi v˘konného v˘boru MOV.

5

V prípade poru‰enia stanoven˘ch pravidiel alebo nedodrÏania prijat˘ch
záväzkov je MOV oprávnen˘ kedykoºvek a s okamÏitou úãinnosÈou
odÀaÈ hostiteºskému mestu, OCOG a NOV usporiadanie olympijsk˘ch
hier bez straty nárokov na náhradu ‰kôd, ktoré mu t˘m boli spôsobené.

40 Zodpovednosť
NOV, OCOG a hostiteºské mesto zodpovedajú spoloãne a nerozdielne za
v‰etky záväzky dohodnuté individuálne alebo kolektívne súviciace s organizáciou a priebehom olympijsk˘ch hier okrem finanãnej zodpovednosti za
organizáciu a priebeh olympijsk˘ch hier, ktorú spoloãne a nerozdielne nesú
hostiteºské mesto a OCOG bez ohºadu na zodpovednosÈ akejkoºvek ìal‰ej
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strany, najmä v súvislosti s paragrafom 5 pravidla 37. MOV v tomto smere
nenesie nijakú finanãnú zodpovednosÈ.

41 Vzťahy medzi NOV a OCOG*
1

Ata‰é
1.1. Na zjednodu‰enie spolupráce medzi OCOG a NOV môÏe kaÏd˘
NOV po prerokovaní s OCOG menovaÈ ata‰é.
1.2. Ata‰é je sprostredkovateºom medzi OCOG a svojím NOV a musí byÈ
v nepretrÏitom spojení s oboma v˘bormi a pomáhaÈ rie‰iÈ cestovné,
ubytovacie a iné problémy.
1.3. Poãas olympijsk˘ch hier musí byÈ ata‰é akreditovan˘ ako ãlen
mimo kvóty delegácie svojho NOV. Ata‰é môÏe maÈ inú ‰tátnu príslu‰nosÈ neÏ hostiteºskej krajiny.

2

Vedúci misií
2.1. Poãas olympijsk˘ch hier nesie zodpovednosÈ za pretekárov, funkcionárov a ostatn˘ch ãlenov v˘pravy NOV vedúci misie, ktor˘ je
menovan˘ svojím NOV a ktorého úlohou je – nezávisle od v‰etk˘ch
ostatn˘ch funkcií, ktoré mu pridelil jeho NOV – byÈ v styku s MOV,
M·F a OCOG.
2.2. Vedúci misie je ubytovan˘ v Olympijskej dedine a má prístup do
lekárskych zariadení, na tréningové plochy a ‰portoviská, do tlaãov˘ch
stredísk a do hotela olympijskej rodiny.

3

Koordinaãná komisia
3.1. Na zlep‰enie organizácie olympijsk˘ch hier a na zdokonalenie
spolupráce medzi MOV, OCOG, M·F a NOV utvorí predseda MOV,
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len ão to bude moÏné po voºbe hostiteºského mesta, koordinaãnú
komisiu poverenú utvorením a koordináciou pracovn˘ch vzÈahov
t˘chto strán. Táto komisia, ktorá sa musí skladaÈ zo zástupcov MOV,
M·F a NOV a jedného zástupcu ‰portovcov, bude kontrolovaÈ
postup prác OCOG, bude skúmaÈ v‰etky v˘znamné dokumenty
t˘kajúce sa organizovania olympijsk˘ch hier, bude poskytovaÈ
pomoc OCOG, bude napomáhaÈ nadväzovanie stykov medzi OCOG
na jednej strane a MOV, M·F a NOV na druhej strane, bude urovnávaÈ spory, ktoré by mohli vzniknúÈ medzi t˘mito stranami a bude
vykonávaÈ akékoºvek ìal‰ie právomoci, ktoré jej zverí v˘konn˘
v˘bor MOV.
3.2. Koordinaãná komisia musí kaÏd˘ problém, ktor˘ nie je schopná
vyrie‰iÈ alebo pri ktorom niektorá zo strán sa odmietne podriadiÈ jej
rozhodnutiu, a okolnosti súvisiace s t˘mto problémom oznámiÈ
v˘konnému v˘boru MOV, ktor˘ rozhodne s koneãnou platnosÈou.
3.3. Poãas olympijsk˘ch hier kompetencie koordinaãnej komisie bude
vykonávaÈ v˘konn˘ v˘bor MOV a predseda koordinaãnej komisie
bude môcÈ byÈ priz˘van˘ na kaÏdodenné koordinaãné schôdze
s OCOG.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 41
Poverenie koordinaãnej komisie zahrnuje:

64

1

ZabezpeãovaÈ stálu a úplnu informovanosÈ v‰etk˘ch M·F a NOV o v˘voji
v súvislosti s olympijsk˘mi hrami prostredníctvom OCOG a v prípade
potreby aj samotnou koordinaãnou komisiou.

2

ZabezpeãovaÈ stálu a úplnu informovanosÈ MOV o názoroch vyjadrovan˘ch OCOG, M·F a NOV na záleÏitosti súvisiace s olympijsk˘mi hrami.
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3

SkúmaÈ po konzultácii s v˘konn˘m v˘borom MOV a OCOG oblasti,
v rámci ktor˘ch sa môÏe uskutoãÀovaÈ medzi NOV prospe‰ná spolupráca,
najmä v leteckej doprave, v preprave nákladov, v prenájme ubytovania
pre ìal‰ích funkcionárov, v prideºovaní vstupeniek pre M·F, NOV a urãen˘m cestovn˘m kanceláriám.

4

NavrhovaÈ OCOG a stanoviÈ s ním po schválení v˘konn˘m v˘borom MOV:
4.1. opatrenia t˘kajúce sa ubytovania a zariadení v Olympijskej dedine
a na miestach súÈaÏí a tréningu;
4.2. náklady na úãasÈ, ubytovanie a s t˘m súvisiace sluÏby, ktoré bude
musieÈ vynaloÏiÈ OCOG;
4.3. spôsob dopravy úãastníkov a funkcionárov a ìal‰ie záleÏitosti t˘kajúce sa podºa jeho názoru utvorenia dobr˘ch podmienok pre pretekárov a funkcionárov, aby poãas olympijsk˘ch hier boli schopní
plniÈ poÏadované úlohy.

5

DohliadaÈ na súÈaÏné, tréningové a ìal‰ie zariadenia a informovaÈ o v‰etk˘ch problémoch, ktoré musí vyrie‰iÈ v˘konn˘ v˘bor MOV.

6

ZabezpeãovaÈ, aby OCOG primeran˘m spôsobom plnil oãakávania vedúcich
misií.

7

VytváraÈ ‰pecializované pracovné skupiny alebo menovaÈ odborníkov
so súhlasom v˘konného v˘boru MOV, ktor˘ch úlohou bude preskúmaÈ
presne stanovené oblasti t˘kajúce sa organizácie olympijsk˘ch hier
a predkladaÈ koordinaãnej komisii odporúãania na zlep‰enie, ktoré by
mala realizovaÈ.

8

UrobiÈ po ukonãení olympijsk˘ch hier anal˘zu organizácie hier a podaÈ
o tom správu v˘konnému v˘boru MOV.
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42 Olympijská dedina*
1

S cieºom zhromaÏdiÈ v‰etk˘ch pretekárov, funkcionárov a ostatn˘ch
ãlenov v˘pravy na jednom mieste OCOG musí zriadiÈ Olympijskú dedinu
na obdobie, ktoré urãí v˘konn˘ v˘bor MOV.
Olympijská dedina musí vyhovovaÈ poÏiadavkám, ktoré sú uvedené
v Príruãke Olympijskej dediny, vydanej v˘konn˘m v˘borom MOV.

2

Poãty funkcionárov a ìal‰ích ãlenov v˘pravy, ubytovan˘ch v Olympijskej
dedine sú stanovené v Prihlá‰kach na ‰portové súÈaÏe a akreditaãnej
príruãke, vydanej v˘konn˘m v˘borom MOV.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 42
1

2

Ak MOV dá súhlas OCOG usporiadaÈ súÈaÏe v inom meste neÏ hostiteºskom, môÏe v˘konn˘ v˘bor MOV poÏadovaÈ, aby OCOG zabezpeãil
rovnocenné ubytovanie, sluÏby a zariadenia, ako sú uvedené v Príruãke
Olympijskej dediny.
OCOG uhradí v‰etky náklady spojené s b˘vaním a stravovaním pretekárov, funkcionárov a ìal‰ích ãlenov v˘pravy v Olympijskej dedine a na
in˘ch miestach, kde budú ubytovaní, v súlade s vy‰‰ie uveden˘mi poÏiadavkami, ako aj ich náklady na miestnu dopravu.

43 Priestory a zariadenia pre MŠF, ktorých šport je zaradený
do programu olympijských hier
Pri príleÏitosti olympijsk˘ch hier OCOG musí zabezpeãiÈ na svoje náklady
pre M·F, ktor˘ch ‰port je zaraden˘ do programu olympijsk˘ch hier, priestory
a zariadenia nevyhnutné na prerokúvanie otázok technického charakteru.
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ëalej OCOG musí zabezpeãiÈ pre M·F na ich ÏiadosÈ a náklady so súhlasom
v˘konného v˘boru MOV administratívne a technické vybavenie a ubytovanie
na usporiadanie ich kongresov a ìal‰ích schôdzí v hostiteºskom meste olympijsk˘ch hier.

44 Kultúrny program*
1

OCOG musí zorganizovaÈ program kultúrnych akcií, ktor˘ predkladá na
predbeÏné schválenie v˘konnému v˘boru MOV.

2

Tento program slúÏi na rozvoj harmonick˘ch vzÈahov, vzájomné porozumenie a priateºstvo medzi úãastníkmi a ìal‰ími osobami prítomn˘mi na
olympijsk˘ch hrách.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 44
1

Kultúrny program musí zahrnovaÈ:
1.1. kultúrne akcie usporiadané v Olympijskej dedine, symbolizujúce
univerzalitu a rozmanitosÈ kultúry ºudstva;
1.2. ìal‰ie akcie usporiadané s rovnak˘m cieºom prevaÏne v hostiteºskom
meste, priãom sa urãit˘ poãet miest na sedenie rezervuje bezplatne
úãastníkom olympijsk˘ch hier akreditovan˘m MOV.

2

Kultúrny program musí pokryÈ prinajmen‰om celé obdobie, poãas ktorého je Olympijská dedina otvorená.
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II. ÚČASŤ NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH
45 Kvalifikačné kritériá*
Aby bol pretekár, kouã, tréner alebo funkcionár oprávnen˘ zúãastniÈ sa na
olympijsk˘ch hrách, musí dodrÏiavaÈ Olympijskú chartu a takisto pravidlá
príslu‰nej medzinárodnej ‰portovej federácie, schválené MOV a pretekár,
kouã, tréner alebo funkcionár musí byÈ prihlásen˘ svojím NOV. Musí najmä:
- re‰pektovaÈ ducha fair play a nenásilnosÈ a podºa toho sa správaÈ na ‰portovisku; a
- re‰pektovaÈ a dodrÏiavaÈ vo v‰etk˘ch aspektoch Svetov˘ antidopingov˘
kódex.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 45

68

1

KaÏdá M·F stanoví kvalifikaãné kritériá pre svoj ‰port v súlade s Olympijskou chartou. Tieto kritériá musí predloÏiÈ na schválenie v˘konnému
v˘boru MOV.

2

Aplikácia kvalifikaãn˘ch kritérií prislúcha M·F, národn˘m zväzom, ktoré
sú v nich zdruÏené, a NOV podºa oblastí ich zodpovednosti.

3

Bez povolenia v˘konného v˘boru MOV Ïiadny pretekár, kouã, tréner
alebo funkcionár, ktor˘ sa zúãastÀuje na olympijsk˘ch hrách, nesmie
dovoliÈ, aby jeho osoba, meno, vyobrazenie alebo ‰portové v˘kony boli
vyuÏívané poãas trvania olympijsk˘ch hier na reklamné úãely.

4

Prihlá‰ka alebo úãasÈ pretekára na olympijsk˘ch hrách nesmú byÈ podmienené Ïiadnou finanãnou kompenzáciou.
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46 Štátna príslušnosť pretekárov*
1

KaÏd˘ pretekár na olympijsk˘ch hrách musí byÈ ‰tátnym príslu‰níkom
krajiny NOV, ktor˘ ho prihlasuje.

2

V‰etky spory t˘kajúce sa urãenia krajiny, ktorú môÏe pretekár na olympijsk˘ch hrách reprezentovaÈ, rie‰i v˘konn˘ v˘bor MOV.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 46
1

Pretekár, ktor˘ je ‰tátnym príslu‰níkom dvoch alebo viacer˘ch krajín
súãasne, môÏe reprezentovaÈ podºa svojho rozhodnutia jednu z nich. Ak
v‰ak uÏ reprezentoval jednu krajinu na olympijsk˘ch hrách, na kontinentálnych alebo regionálnych hrách, alebo na svetov˘ch, alebo na regionálnych ‰ampionátoch uznan˘ch príslu‰nou M·F, nesmie reprezentovaÈ inú
krajinu, k˘m nesplní podmienky stanovené v paragrafe 2 niÏ‰ie, vzÈahujúce sa na osoby, ktoré zmenili ‰tátnu príslu‰nosÈ alebo Ïiadajú o novú
‰tátnu príslu‰nosÈ.

2

Pretekár, ktor˘ na olympijsk˘ch hrách, na kontinentálnych alebo regionálnych hrách, alebo na svetov˘ch ãi regionálnych ‰ampionátoch uznan˘ch
príslu‰nou M·F reprezentoval jednu krajinu a ktor˘ zmenil ‰tátnu príslu‰nosÈ
alebo Ïiada o novú ‰tátnu príslu‰nosÈ, môÏe na olympijsk˘ch hrách
reprezentovaÈ svoju novú vlasÈ za predpokladu, Ïe uplynuli najmenej tri
roky odvtedy, ão naposledy reprezentoval svoju predchádzajúcu vlasÈ.
Toto obdobie môÏe so súhlasom národn˘ch olympijsk˘ch v˘borov a príslu‰nej medzinárodnej ‰portovej federácie skrátiÈ alebo dokonca zru‰iÈ
v˘konn˘ v˘bor MOV, ktor˘ vezme do úvahy v‰etky okolnosti kaÏdého
prípadu.

3

Ak pridruÏen˘ ‰tát, provincia alebo zámorské územie, krajina ãi kolónia
získa nezávislosÈ, ak sa krajina zaãlení do inej krajiny z dôvodu zmeny
hraníc alebo ak MOV uzná nov˘ NOV, môÏe pretekár ìalej reprezentovaÈ
krajinu, do ktorej patrí, alebo patril. Ak v‰ak chce, môÏe sa rozhodnúÈ,
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Ïe bude reprezentovaÈ svoju krajinu alebo ho môÏe na olympijské hry
prihlásiÈ nov˘ NOV, ak tak˘ existuje. Tento mimoriadny v˘ber sa môÏe
uskutoãniÈ len raz.
4

Vo v‰etk˘ch ostatn˘ch prípadoch, ktoré nie sú v˘slovne uvedené v tomto
vykonávacom ustanovení, najmä v tak˘ch, keì by bol pretekár schopn˘
reprezentovaÈ inú krajinu, neÏ tú, ktorej je ‰tátnym príslu‰níkom, alebo
by mal moÏnosÈ v˘beru krajiny, ktorú hodlá reprezentovaÈ, v˘konn˘
v˘bor MOV môÏe prijaÈ v‰etky rozhodnutia v‰eobecnej alebo individuálnej povahy, a najmä vysloviÈ osobitné poÏiadavky, ktoré sa t˘kajú ‰tátnej
príslu‰nosti, obãianstva, bydliska alebo pobytu pretekárov, vrátane dæÏky
ãakacích lehôt.

47 Vekový limit
Pretekári by nemali byÈ na olympijsk˘ch hrách vekovo limitovaní, s v˘nimkou zdravotn˘ch dôvodov stanovn˘ch v súÈaÏn˘ch poriadkoch M·F.

48 Svetový antidopingový kódex a lekárska komisia
1

Svetov˘ antidopingov˘ kódex
Svetov˘ antidopingov˘ kódex je povinn˘ pre celé olympijské hnutie.

2

Lekárska komisia
2.1

Predseda MOV vymenúva lekársku komisiu, medzi povinnosti ktorej
na základe in‰trukcií v˘konného v˘boru MOV patrí:
2.1.1 uplatÀovaÈ Svetov˘ antidopingov˘ kódex najmä pri príleÏitosti
olympijsk˘ch hier; a
2.1.2 vypracovaÈ smernice t˘kajúce sa zdravotnej starostlivosti
a zdravia ‰portovcov.
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2.2

âlenovia lekárskej komisie nebudú na olympijsk˘ch hrách pôsobiÈ
v Ïiadnej lekárskej funkcii delegácie NOV a ani sa nebudú zúãastÀovaÈ na Ïiadnych rokovaniach o poru‰ovaní Svetového antidopingového kódexu ãlenmi ich príslu‰n˘ch delegácií NOV.

49 Prihlášky*
1

Právo prihlásiÈ pretekárov na olympijské hry majú len NOV uznané MOV.
Právo definitívneho prijatia prináleÏí v˘konnému v˘boru MOV.

2

NOV prihlasuje ‰portovcov na základe odporúãaní od národn˘ch ‰portov˘ch zväzov. Ak ich NOV schváli, odovzdá prihlá‰ky OCOG. OCOG je
povinn˘ potvrdiÈ ich prevzatie. NOV musia preskúmaÈ platnosÈ prihlá‰ok
navrhovan˘ch národn˘mi ‰portov˘mi zväzmi a presvedãiÈ sa, Ïe nikto
nebol vylúãen˘ z rasov˘ch, náboÏensk˘ch alebo politick˘ch dôvodov
alebo inak diskriminovan˘.

3

NOV vysielajú na olympijské hry iba pretekárov, ktorí sú náleÏite pripravení na medzinárodné súÈaÏe vysokej úrovne. Proti rozhodnutiu NOV vo
veci prihlá‰ok sa môÏe národn˘ ‰portov˘ zväz odvolaÈ na v˘konn˘ v˘bor
MOV prostredníctvom svojej M·F.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 49
1

Postupy podávania prihlá‰ok pretekárov na ‰portové súÈaÏe na olympijsk˘ch hrách a termíny sú uvedené v Prihlá‰kach na ‰portové súÈaÏe
a akreditaãnej príruãke, ktorú vydal v˘konn˘ v˘bor MOV.

2

V‰etky prihlá‰ky musia byÈ vytlaãené na ‰peciálnom formulári, ktor˘ bol
schválen˘ v˘konn˘m v˘borom MOV, a musia sa odoslaÈ v takom poãte
kópií, ako urãí OCOG.
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3

Prioritnou podmienkou úãasti na olympijsk˘ch hrách je, Ïe sa kaÏd˘
pretekár podriadi v‰etk˘m ustanoveniam Olympijskej charty a pravidlám
príslu‰nej M·F. Pretekár musí byÈ riadne kvalifikovan˘ príslu‰nou M·F.
NOV, ktor˘ pretekára prihlasuje, je zodpovedn˘, Ïe tento pretekár je plne
oboznámen˘ s Olympijskou chartou a Svetov˘m antidopingov˘m kódexom
a dodrÏiava ich.

4

Ak v niektorej krajine, kde existuje NOV uznan˘ MOV, nie je pre urãit˘
‰port národn˘ ‰portov˘ zväz, môÏe NOV prihlásiÈ pretekárov v tomto
‰porte na olympijské hry individuálne po predchádzajúcom súhlase
v˘konného v˘boru MOV a M·F riadiacej tento ‰port.

5
5.1. Formulár prihlá‰ky musí obsahovaÈ text o podmienkach akceptácie
a nasledujúce vyhlásenie, ktoré súÈaÏiaci podpí‰u:
,,Som si vedom˘, Ïe ako pretekár na olympijsk˘ch hrách sa zúãastÀujem na udalosti, ktorá má trval˘ medzinárodn˘ a historick˘
v˘znam, a vzhºadom na akceptáciu mojej úãasti na nich súhlasím
s t˘m, aby som bol v priebehu olympijsk˘ch hier filmovan˘, najmä pre
televíziu, fotografovan˘, identifikovan˘ alebo inak zaznamenávan˘
za podmienok a na úãely schválené teraz alebo v budúcnosti Medzinárodn˘m olympijsk˘m v˘borom (MOV) v súvislosti s propagáciou
olympijsk˘ch hier a olympijského hnutia.
Súhlasím takisto, Ïe budem dodrÏiavaÈ momentálne platnú Olympijskú chartu a predov‰etk˘m ustanovenia Olympijskej charty, ktoré sa
t˘kajú kvalifikácie na olympijské hry (pravidlo 45 a jeho vykonávacie
ustanovenie), Svetového antidopingového kódexu (pravidlo 48),
prostriedkov masovej komunikácie (pravidlo 59 a jeho vykonávacie
ustanovenie), povoleného oznaãenia v˘robcu na obleãení a na
vybavení, ktoré sa nosí alebo pouÏíva na olympijsk˘ch hrách
(paragraf 1 vykonávacieho ustanovenia k pravidlu 61) a arbitráÏe
pred ·portov˘m arbitráÏnym súdom (pravidlo 74).
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Na zodpovedajúce pravidlá a ustanovenia som bol upozornen˘
svojím národn˘m olympijsk˘m v˘borom a /alebo svojím národn˘m
‰portov˘m zväzom.“
5.2. Príslu‰n˘ NOV takisto podpí‰e tento formulár, aby potvrdil a garantoval, Ïe oboznámil pretekára so v‰etk˘mi dôleÏit˘mi pravidlami
a Ïe NOV je oprávnen˘ príslu‰n˘m národn˘m ‰portov˘m zväzom
podpísaÈ túto prihlá‰ku v jeho mene.
5.3. Formulár prihlá‰ky musí obsahovaÈ text o podmienkach akceptácie
a nasledujúce vyhlásenie podpí‰u kouãi, tréneri a funkcionári:
,,Som si vedom˘ toho, Ïe ako kouã/tréner/funkcionár na olympijsk˘ch
hrách sa zúãastÀujem na udalosti, ktorá má trval˘ medzinárodn˘
a historick˘ v˘znam, a vzhºadom na akceptáciu mojej úãasti na nich
súhlasím s t˘m, Ïe budem poãas olympijsk˘ch hier filmovan˘, najmä
pre televíziu, fotografovan˘, identifikovan˘ alebo inak zaznamenávan˘ za podmienok a na úãely schválené teraz alebo v budúcnosti
Medzinárodn˘m olympijsk˘m v˘borom (MOV) v súvislosti s propagáciou olympijsk˘ch hier a olympijského hnutia.
Súhlasím takisto, Ïe budem dodrÏiavaÈ momentálne platnú Olympijskú chartu a predov‰etk˘m ustanovenia Olympijskej charty, ktoré sa
t˘kajú kvalifikácie na olympijské hry (pravidlo 45 a jeho vykonávacie
ustanovenie), Svetového antidopingového kódexu (pravidlo 48),
prostriedkov masovej komunikácie (pravidlo 59 a jeho vykonávacie
ustanovenie), povoleného oznaãenia v˘robcu na obleãení a na
vybavení, ktoré sa nosí alebo pouÏíva na olympijsk˘ch hrách
(paragraf 1 vykonávacieho ustanovenia k pravidlu 61) a arbitráÏe
pred ·portov˘m arbitráÏnym súdom (pravidlo 74).
Na zodpovedajúce pravidlá a ustanovenia som bol upozornen˘
svojím národn˘m olympijsk˘m v˘borom a /alebo svojím národn˘m
‰portov˘m zväzom.“
6

Ak sa nedodrÏia vy‰‰ie uvedené predpisy, je prihlá‰ka neplatná.
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7

Odvolanie riadne prihlásenej delegácie, druÏstva alebo jednotlivca bez
súhlasu v˘konného v˘boru MOV sa posudzuje ako poru‰enie Olympijskej charty a podlieha disciplinárnemu konaniu.

8

V prípade, Ïe v˘konn˘ v˘bor neprijme opaãné rozhodnutie a nezahrnie
ho do zmluvy s hostiteºsk˘m mestom, bude poãet ‰portovcov na hrách
olympiády obmedzen˘ na desaÈtisíc (10 000) a poãet funkcionárov na
päÈtisíc (5 000).

50 Porušenie Olympijskej charty
V˘konn˘ v˘bor MOV môÏe prijaÈ opatrenia voãi kaÏdej osobe alebo organizácii, ktorá poru‰í Olympijskú chartu, a sankcionovaÈ ju.

III. PROGRAM OLYMPIJSKÝCH HIER
51 Olympijské športy
·porty riadené nasledujúcimi M·F sú povaÏované za olympijské ‰porty:
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1

Hry olympiády

-

Medzinárodná asociácia atletick˘ch federácií (IAAF)

-

Medzinárodná veslárska federácia (FISA)

-

Medzinárodná bedmintonová federácia (IBF)

-

Medzinárodná bejzbalová federácia (IBAF)

-

Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA)
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-

Medzinárodná asociácia amatérskeho boxu (AIBA)

-

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF)

-

Medzinárodná cyklistická únia (UCI)

-

Medzinárodná jazdecká federácia (FEI)

-

Medzinárodná ‰ermiarska federácia (FIE)

-

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA)

-

Medzinárodná gymnastická federácia (FIG)

-

Medzinárodná vzpieraãská federácia (IWF)

-

Medzinárodná hádzanárska federácia (IHF)

-

Medzinárodná federácia pozemného hokeja (FIH)

-

Medzinárodná federácia dÏuda (IJF)

-

Medzinárodná federácia asociovan˘ch zápasníckych ‰t˘lov (FILA)

-

Medzinárodná plavecká federácia (FINA)

-

Medzinárodná únia moderného päÈboja (UIPM)

-

Medzinárodná softbalová federácia (ISF)

-

Medzinárodná taekwondová federácia (WTF)

-

Medzinárodná tenisová federácia (ITF)

-

Medzinárodná federácia stolného tenisu (ITTF)
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- Medzinárodná federácia ‰portovej streºby (ISSF)
- Medzinárodná lukostrelecká federácia (FITA)
- Medzinárodná únia triatlonu (ITU)
- Medzinárodná jachtárska federácia (ISAF)
- Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB)
2

Zimné olympijské hry

-

Medzinárodná biatlonová únia (IBU)

-

Medzinárodná bobová a tobogánová federácia (FIBT)

-

Svetová curlingová federácia (WCF)

-

Medzinárodná federácia ºadového hokeja (IIHF)

-

Medzinárodná sánkarská federácia (FIL)

-

Medzinárodná korãuliarska únia (ISU)

-

Medzinárodná lyÏiarska federácia (FIS).

52 Program športov, zaradenie športov, odvetví a disciplín
MOV stanoví program olympijsk˘ch hier, ktor˘ zahrnuje iba olympijské ‰porty.
1

Olympijské ‰porty zaradené do programu olympijsk˘ch hier
1.1. Na to, aby bol olympijsk˘ ‰port zaraden˘ do programu olympijsk˘ch hier, musí spæÀaÈ nasledujúce kritériá:

76

2003

Kapitola 5
Olympijské hry

1.1.1 do programu hier olympiády moÏno zaradiÈ len ‰porty, ktor˘m
sa v ‰irokom meradle venujú muÏi najmenej v sedemdesiatich
piatich krajinách a na ‰tyroch kontinentoch a Ïeny v ‰tyridsiatich krajinách a na troch kontinentoch;
1.1.2 do programu zimn˘ch olympijsk˘ch hier moÏno zaradiÈ len
‰porty, ktoré sa v ‰irokom meradle pestujú najmenej v dvadsiatich piatich krajinách a na troch kontinentoch;
1.1.3 do programu olympijsk˘ch hier budú zahrnuté a zostanú
v Àom len ‰porty, ktoré prijali a uplatÀujú Svetov˘ antidopingov˘ kódex;
1.1.4 ‰porty sú zaradené do programu olympijsk˘ch hier najmenej
sedem rokov pred dan˘mi olympijsk˘mi hrami; Ïiadna
neskor‰ia zmena nebude povolená.
2

Odvetvia
2.1. Aby odvetvie, ktoré je súãasÈou olympijského ‰portu zahrnujúceho
jednu alebo viac disciplín, bolo zaradené do programu olympijsk˘ch hier, musí dosiahnuÈ uznávanú medzinárodnú úroveÀ.
2.2. Kritériá na zaradenie odvetví sú zhodné s kritériami na zaradenie
olympijsk˘ch ‰portov.
2.3. Odvetvie je zaradené sedem rokov pred dan˘mi olympijsk˘mi
hrami, Ïiadna neskor‰ia zmena nebude povolená.

3

Disciplíny
3.1. SúÈaÏ v olympijskom ‰porte alebo v jednej z jeho disciplín, ktorá
sa konãí závereãn˘m poradím, oprávÀuje na odovzdanie medailí
a diplomov.
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3.2. Aby bola disciplína zaradená do programu olympijsk˘ch hier, musí
dosiahnuÈ uznávanú medzinárodnú úroveÀ, ako z geografického
hºadiska, tak z hºadiska poãtu a v predchádzajúcom období bola najmenej dvakrát zaradená na majstrovstvách sveta alebo kontinentu.
3.3. Do programu olympijsk˘ch hier moÏno zaradiÈ len disciplíny,
ktor˘m sa venujú muÏi najmenej v päÈdesiatich krajinách a na troch
kontinentoch a Ïeny najmenej v tridsiatich piatich krajinách a na
troch kontinentoch.
3.4. Disciplíny sú zaradené ‰tyri roky pred dan˘mi olympijsk˘mi hrami,
Ïiadna neskor‰ia zmena nebude povolená.
4

Kritériá na zaradenie ‰portov, odvetví a disciplín
4.1. Na zaradenie do programu olympijsk˘ch hier musí ‰port, odvetvie
alebo disciplína spæÀaÈ podmienky stanovené t˘mto pravidlom.
4.2. Do programu olympijsk˘ch hier nemoÏno zaradiÈ ‰porty, odvetvia
ani disciplíny, v ktor˘ch v˘kony sú závislé najmä od mechanického
pohonu.
4.3. SúÈaÏ nemôÏe byÈ zároveÀ súÈaÏou jednotlivcov a druÏstiev, ak
nerozhodne MOV inak.
4.4. ·porty, odvetvia alebo disciplíny, ktoré sú zaradené do programu
olympijsk˘ch hier a ktoré uÏ nespæÀajú kritériá tohto pravidla,
moÏno vo v˘nimoãn˘ch prípadoch s ohºadom na olympijskú tradíciu na základe rozhodnutia MOV v programe ponechaÈ.

5

Oznámenie M·F o úãasti na olympijsk˘ch hrách
M·F, ktoré riadia ‰porty zaradené do programu olympijsk˘ch hier, sú
povinné potvrdiÈ MOV svoju úãasÈ na príslu‰n˘ch olympijsk˘ch hrách
najneskôr na zasadaní MOV, ktoré volí hostiteºské mesto t˘chto hier.
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6

V˘nimoãná prihlá‰ka odvetvia alebo disciplíny
Vo v˘nimoãn˘ch prípadoch a so súhlasom príslu‰nej M·F a OCOG
sa môÏe MOV odch˘liÈ od termínov stanoven˘ch vo vy‰‰ie uveden˘ch
paragrafoch 2 a 3 a môÏe zaradiÈ urãité odvetvie alebo disciplínu do
programu olympijsk˘ch hier jednej olympiády.

7

Kompetencie na prijatie alebo vylúãenie ‰portu, odvetvia alebo disciplíny
Prijatie alebo vylúãenie ‰portu patrí do kompetencie zasadania MOV,
prijatie alebo vylúãenie odvetvia alebo disciplíny je v kompetencii v˘konného v˘boru MOV.

53 Program olympijských hier
1

Do programu hier olympiády musí byÈ zaraden˘ch aspoÀ pätnásÈ olympijsk˘ch ‰portov. Takéto minimum nie je stanovené pre program zimn˘ch olympijsk˘ch hier.

2

Po skonãení kaÏd˘ch olympijsk˘ch hier MOV vykonáva revíziu programu
olympijsk˘ch hier.

3

Poãas kaÏdej revízie môÏu kompetentné orgány MOV preskúmaÈ kvalifikaãné kritériá ‰portov, odvetví a disciplín a môÏe byÈ rozhodnuté o ich
zaradení alebo vylúãení.

54 Kvalifikačné súťaže organizované MŠF
1

V urãit˘ch ‰portoch môÏu M·F usporiadaÈ kvalifikaãné súÈaÏe alebo inak
stanoviÈ poãet pretekárov na olympijsk˘ch hrách, najmä ak ide o druÏstvá
v kolektívnych ‰portoch.
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2

Pravidlá, ktoré urãujú spôsob limitovania, a kvalifikaãné súÈaÏe sa riadia
ustanoveniami Olympijskej charty v rozsahu stanovenom v˘konn˘m
v˘borom MOV. Kvalifikaãn˘ kºúã schvaºuje v˘konn˘ v˘bor MOV. MOV
informuje NOV o v‰etk˘ch záleÏitostiach t˘kajúcich sa kvalifikaãn˘ch
súÈaÏí organizovan˘ch M·F.

3

Pravidlá 59, 69, 70 sa na kvalifikaãné súÈaÏe nevzÈahujú.

55 Predolympijské súťaže organizované OCOG
1

V súlade s predpisom schválen˘m v˘konn˘m v˘borom MOV môÏe
OCOG po konzultácii s M·F, usporiadaÈ predolympijské súÈaÏe s cieºom
testovaÈ zariadenia urãené na pouÏívanie poãas olympijsk˘ch hier.

2

V kaÏdom ‰porte sa predolympijské súÈaÏe konajú pod technick˘m
dozorom príslu‰nej M·F.

3

Predolympijské súÈaÏe sa riadia ustanoveniami Olympijskej charty
v rozsahu stanovenom v˘konn˘m v˘borom MOV.

56 Účasť na olympijských hrách*
Poãet prihlá‰ok stanoví v˘konn˘ v˘bor MOV po prerokovaní s príslu‰n˘mi
M·F dva roky pred olympijsk˘mi hrami.
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1
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Poãet prihlá‰ok v individuálnych súÈaÏiach nesmie presiahnuÈ poãet
stanoven˘ pre majstrovstvá sveta a v Ïiadnom prípade nesmie byÈ vy‰‰í
ako tri za kaÏdú krajinu. V˘konn˘ v˘bor MOV môÏe pre urãité zimné
‰porty stanoviÈ v˘nimky.
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2

V kolektívnych ‰portoch nesmie byÈ poãet druÏstiev pre kaÏdé pohlavie
vy‰‰í neÏ dvanásÈ a niÏ‰í neÏ osem, ak v˘konn˘ v˘bor nerozhodne inak.

3

Aby bol zaruãen˘ spravodliv˘ poãet náhradníkov v urãit˘ch ‰portoch, tak
individuálnych ako kolektívnych, a vzhºadom na to, Ïe v in˘ch ‰portoch
sa povoºuje jediná prihlá‰ka bez náhradníka na jednu súÈaÏ a krajinu,
môÏe v˘konn˘ v˘bor MOV po konzultácii s príslu‰n˘mi M·F zv˘‰iÈ alebo
zníÏiÈ poãet náhradníkov.

57 Technické opatrenia*
1

V‰etky technické opatrenia na olympijsk˘ch hrách vrátane ãasového
rozpisu, musí OCOG konzultovaÈ s príslu‰n˘mi M·F. Musí dbaÈ o to, aby
pre v‰etky olympijské ‰porty boli zabezpeãené spravodlivé podmienky.

2

Koneãné rozhodnutie, t˘kajúce sa programu a ãasového rozpisu súÈaÏí,
patrí v˘konnému v˘boru MOV. Priebeh v‰etk˘ch súÈaÏí v jednotliv˘ch
‰portoch patrí po konzultácii s OCOG pod priamu zodpovednosÈ
príslu‰nej M·F.

3

KaÏdá M·F zodpovedá za kontrolu a technické riadenie svojho ‰portu;
v‰etky ‰portoviská, tréningové plochy a vybavenie musia byÈ v súlade
s jej pravidlami.

4

Najneskôr tri roky pred otvorením olympijsk˘ch hier musia M·F informovaÈ
OCOG, MOV a NOV o potrebn˘ch technick˘ch zariadeniach a ‰portovom
vybavení, ktoré sa bude pouÏívaÈ na v˘bavu ‰portovísk poãas olympijsk˘ch
hier. Príslu‰ná M·F môÏe vyÏadovaÈ, Ïe podºa smerníc stanoven˘ch v˘konn˘m v˘borom MOV zabezpeãí také ‰portové vybavenie urãitá spoloãnosÈ
alebo spoloãnosti.

5

Príslu‰ná M·F menuje v rozsahu maximálneho poãtu, stanoveného
v˘konn˘m v˘borom MOV a na odporúãanie príslu‰nej M·F, nevyhnutn˘ch technick˘ch funkcionárov (rozhodcov, ãasomeraãov, in‰pektorov) a
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odvolaciu jury pre kaÏd˘ ‰port. Tí plnia svoje úlohy v súlade so smernicami tejto M·F a v koordinácii s OCOG.
6

Îiadny funkcionár, ktor˘ sa zúãastnil na rozhodovaní, nemôÏe byÈ ãlenom
jury poverenej rozhodnúÈ spor, ktor˘ vznikol z tohto rozhodovania.

7

Rozhodnutie jury musí byÈ ão najr˘chlej‰ie oznámené v˘konnému v˘boru
MOV.

8

Jury rie‰ia v‰etky technické otázky t˘kajúce sa príslu‰ného ‰portu a ich
rozhodnutia vrátane v‰etk˘ch sankcií majú koneãnú platnosÈ bez ohºadu
na opatrenia a ìal‰ie tresty, o ktor˘ch rozhoduje v˘konn˘ v˘bor alebo
zasadanie MOV.

9

OCOG musí poskytnúÈ ubytovanie mimo Olympijskej dediny pre v‰etk˘ch technick˘ch funkcionárov urãen˘ch M·F. Technickí funkcionári
a ãlenovia jury nemôÏu byÈ ubytovaní v Olympijskej dedine. Nie sú
súãasÈou delegácií NOV a zodpovedajú len príslu‰n˘m M·F.
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1

Technické opatrenia vzÈahujúce sa na M·F na olympijsk˘ch hrách:
M·F majú nasledujúce práva a povinnosti:
1.1. StanoviÈ technické pravidlá svojich vlastn˘ch ‰portov, odvetví
a disciplín vrátane, bez toho, Ïe by sa nimi obmedzovali, kritérií
v˘sledkov, technickej ‰pecifikácie vybavenia, infra‰truktúry a zariadení, pravidiel technick˘ch pohybov, cviãení alebo hier, pravidiel
technickej diskvalifikácie a pravidiel rozhodovania a merania ãasov.
1.2. VyhotoviÈ definitívne v˘sledky a poradie v olympijsk˘ch súÈaÏiach.
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1.3. UplatÀovaÈ s v˘hradou právomocí MOV na olympijsk˘ch hrách
technickú jurisdikciu na ‰portoviskách a v tréningov˘ch priestoroch
príslu‰n˘ch ‰portov v priebehu súÈaÏí a tréningov.
1.4. VybraÈ rozhodcov a ìal‰ích technick˘ch funkcionárov z hostiteºskej
krajiny a zo zahraniãia v mnoÏstve stanovenom v˘konn˘m v˘borom
MOV na návrh príslu‰nej M·F. V˘daje za pobyt, dopravu a uniformy
rozhodcov a ìal‰ích technick˘ch funkcionárov, ktorí nepochádzajú
z hostiteºskej krajiny, hradí OCOG.
1.5. DelegovaÈ v koordinácii s OCOG v ãase budovania zariadení pre
príslu‰n˘ ‰port dvoch zástupcov, aby preverili dodrÏiavanie pravidiel
a skontrolovali podmienky na ubytovanie, stravu a dopravu poskytované technick˘m funkcionárom a rozhodcom.
1.5.1 Dvaja delegáti kaÏdej M·F musia byÈ prítomní na mieste
najmenej päÈ dní pred zaãatím prvej súÈaÏe daného ‰portu,
aby urobili v‰etky nevyhnutné opatrenia t˘kajúce sa prihlá‰ok.
1.5.2 Primerané v˘davky t˘chto delegátov poãas tohto obdobia
a aÏ do konca olympijsk˘ch hier (letenka v business triede,
ak je trasa dlh‰ia ako 2 500 km, alebo v ekonomickej triede,
ak trasa nepresahuje 2 500 km, ubytovanie a strava) hradí
OCOG.
1.5.3 Vo v˘nimoãn˘ch prípadoch, ak je z technick˘ch dôvodov
nevyhnutná prítomnosÈ delegátov alebo je nevyhnutné organizovaÈ dodatoãné náv‰tevy, vykoná OCOG vhodné opatrenia,
o ktor˘ch vopred informuje MOV. V prípade sporu rozhodne
v˘konn˘ v˘bor MOV.
1.6. DbaÈ o to, aby sa v‰etci ‰portovci podriadili ustanoveniam pravidiel
59 a 61 Olympijskej charty.
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1.7. UplatÀovaÈ na základe právomocí MOV a NOV pravidlá MOV t˘kajúce sa kvalifikácie úãastníkov pred olympijsk˘mi hrami (vyluãovacie súÈaÏe) a v priebehu olympijsk˘ch hier.
1.8. PripravovaÈ a kontrolovaÈ technické dotazníky pre kandidujúce
mestá.
2

Technické opatrenia vyÏadujúce schválenie M·F a OCOG pred ich predloÏením v˘konnému v˘boru MOV na schválenie:
2.1. Denn˘ rozpis programu ‰portov na olympijsk˘ch hrách.
2.2. Itinerár súÈaÏí, ktoré prebiehajú mimo olympijsk˘ch areálov (napr.
jachting, maratón, chôdza, cestná cyklistika, jazdecká súÈaÏ v‰eobecnej spôsobilosti).
2.3. PoÏiadavky na tréningové zariadenia pred olympijsk˘mi hrami a v
ich priebehu.
2.4. Technické vybavenie ‰portovísk, ktoré nie je definované ani uvedené v technick˘ch pravidlách M·F.
2.5. Technické zariadenie na urãenie v˘sledkov.
2.6. Jednotné obleãenie funkcionárov M·F (rozhodcov a pod.) potrebné
v priebehu olympijsk˘ch hier.

3

Návrhy M·F vyÏadujúce schválenie v˘konn˘m v˘borom MOV:
3.1. Stanovenie programu olympijsk˘ch hier v ich príslu‰n˘ch ‰portoch
vrátane zaradenia alebo vylúãenia súÈaÏí v súlade s pravidlami, kritériami a podmienkami stanoven˘mi MOV.
3.2. Stanovenie poãtu pretekárov z jednej krajiny v jednotliv˘ch súÈaÏiach a poãtu druÏstiev zúãastÀujúcich sa na olympijsk˘ch hrách.
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3.3. Stanovenie systému kvalifikaãn˘ch súÈaÏí tri roky pred olympijsk˘mi
hrami.
3.4. Stanovenie systému rozdeºovania a v˘beru ‰portovcov do kvalifikaãn˘ch súÈaÏí (alebo druÏstiev do kvalifikaãn˘ch skupín) na
olympijské hry.
3.5. Stanovenie poãtu náhradníkov v individuálnych alebo kolektívnych
‰portoch a súÈaÏiach.
3.6. Stanovenie poãtu a v˘beru pretekárov na dopingové kontroly.
3.7. Stanovenie zoznamu pretekárok, ktor˘m M·F vydala osvedãenie
o Ïenskosti na svetov˘ch alebo kontinentálnych majstrovstvách,
ktoré bude platiÈ i na olympijsk˘ch hrách popri osvedãeniach
vydan˘ch MOV na predchádzajúcich olympijsk˘ch hrách.
3.8. Vyslanie viac ako dvoch technick˘ch delegátov na dohºad nad
prípravou olympijsk˘ch hier alebo nad uskutoãÀovaním ìal‰ích
náv‰tev, ktoré nie sú stanovené v Olympijskej charte.
3.9. Akékoºvek vizuálne alebo audiovizuálne záznamy olympijsk˘ch
súÈaÏí zhotovované M·F; akékoºvek komerãné vyuÏitie t˘chto
záznamov je zakázané.

58 Tábor mládeže
So súhlasom v˘konného v˘boru MOV môÏe OCOG na svoju zodpovednosÈ
usporiadaÈ pri príleÏitosti olympijsk˘ch hier medzinárodn˘ tábor mládeÏe.
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59 Mediálne pokrytie olympijských hier*
1

Jedn˘m z cieºov olympijského hnutia by malo byÈ, Ïe mediálne pokrytie
olympijsk˘ch hier svojím obsahom spropaguje a zv˘razní olympijské
princípy.

2

Aby sa zabezpeãila ão najúplnej‰ia informovanosÈ rozliãn˘mi masmédiami
a aby olympijské hry mali ão naj‰ir‰ie publikum, v˘konn˘ v˘bor MOV
stanoví v‰etky nevyhnuté opatrenia a zrealizuje ich OCOG.

3

V‰etky otázky t˘kajúce sa masmédií na olympijsk˘ch hrách vrátanie udeºovania a odÀatia olympijsk˘ch identifikaãn˘ch a akreditaãn˘ch kariet
patria do kompetencie v˘konného v˘boru MOV.
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1

V˘konn˘ v˘bor MOV vypracuje dokument s názvom Príruãka pre médiá.

2

Príruãka pre médiá je neoddeliteºnou súãasÈou zmluvy podpísanej MOV,
NOV a hostiteºsk˘m mestom, ktorému pridelili olympijské hry.

3

V‰etky osoby, ktoré referujú o olympijsk˘ch hrách, sa akreditujú podºa
podmienok stanoven˘ch v Príruãke pre médiá. Îiadosti o akreditáciu
musia zaslaÈ NOV v stanovenej lehote MOV, s v˘nimkou zmluvn˘ch
rozhlasov˘ch staníc a uznan˘ch medzinárodn˘ch agentúr, ktor˘ch Ïiadosti
prijíma MOV priamo.

4

Akreditácia zaruãuje prístup na olympijské súÈaÏe. Ak sa ukáÏu ako nevyhnutné urãité obmedzenia, MOV vynaloÏí v‰etko úsilie, aby primerané
poÏiadavky akreditovan˘ch médií boli uspokojené.

5

Poãas celého trvania olympijsk˘ch hier nijak˘ ‰portovec, tréner, funkcionár,
tlaãov˘ hovorca ani in˘ akreditovan˘ úãastník nesmie byÈ za Ïiadnych
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okolností akreditovan˘ alebo pôsobiÈ ako novinár alebo v inej mediálnej
funkcii.

60 Publikácie*
Publikácie poÏadované MOV sú vyrábané a distribuované na náklady OCOG;
v tlaãenom alebo inom formáte, ak˘ môÏe poÏadovaÈ v˘konn˘ v˘bor MOV.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 60
1

OCOG rozo‰le MOV, príslu‰n˘m M·F a v‰etk˘m NOV najneskôr jeden
rok pred otvorením olympijsk˘ch hier in‰truktáÏnu broÏúru pre kaÏd˘
‰port so v‰eobecn˘m programom a aranÏmán vo francúz‰tine, angliãtine
a jazyku hostiteºskej krajiny.

2

V súlade s in‰trukciami v˘konného v˘boru MOV najneskôr ‰esÈ mesiacov
pred otvorením zimn˘ch olympijsk˘ch hier a jeden rok pred hrami olympiády OCOG rozo‰le lekársku broÏúru.

3
3.1. V‰etky dokumenty (ako pozvánky, zoznamy prihlá‰ok, vstupenky,
programy) vytlaãené pri príleÏitosti hier olympiády, tak ako aj vydané
odznaky, musia maÈ v záhlaví ãíslo olympiády a názov usporiadateºského mesta.
3.2. V prípade zimn˘ch olympijsk˘ch hier musí byÈ vyznaãené názov
mesta a ãíslo hier.
4

OCOG vytlaãí pre MOV do dvoch rokov od ukonãenia olympijsk˘ch hier
kompletnú oficiálnu správu o konaní olympijsk˘ch hier aspoÀ vo francúz‰tine a angliãtine.
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5

V˘konn˘ v˘bor MOV urãí témy, ktor˘mi sa bude oficiálna správa OCOG
zaoberaÈ. Kópia tejto správy bude zadarmo odoslaná v‰etk˘m ãlenom,
doÏivotnému ãestnému predsedovi, ãestn˘m ãlenom a zaslúÏil˘m ãlenom
MOV, v‰etk˘m M·F a zúãastnen˘m NOV a 100 v˘tlaãkov sekretariátu
MOV.

6

Korektúry v‰etk˘ch dokumentov a publikácií uveden˘ch v tomto vykonávacom ustanovení sa predkladajú na predbeÏné schválenie v˘konnému
v˘boru MOV.

61 Propagácia a reklama*
1

V olympijsk˘ch priestoroch nie je povolená Ïiadna politická, náboÏenská
ani rasová propaganda ani demon‰trácia. Îiadna forma reklamy nie je
povolená ani na ‰tadiónoch, ani nad nimi, ani na in˘ch súÈaÏn˘ch miestach, ktoré sú povaÏované za súãasÈ olympijského priestoru. Obchodné
zariadenia a reklamné tabule nie sú povolené ani na ‰tadiónoch, ani na
ìal‰ích ‰portoviskách.

2

Jedine v˘konn˘ v˘bor MOV je kompetentn˘ urãiÈ zásady a podmienky,
za ktor˘ch môÏe byÈ urãitá forma reklamy povolená.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 61
1

88

Na osobách, ‰portovom úbore, doplnkoch, respektíve na Ïiadnom druhu
obleãenia alebo vybavenia, ktoré nosia alebo pouÏívajú ‰portovci alebo
ìal‰í úãastníci olympijsk˘ch hier, sa nemôÏe objaviÈ Ïiadna forma reklamy alebo obchodnej ãi inej propagácie, s v˘nimkou oznaãenia v˘robcu
daného tovaru alebo vybavenia tak, ako je uvedené niÏ‰ie v paragrafe 8,
pod podmienkou, Ïe toto oznaãenie nebude zjavne urãené na reklamné
úãely.
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1.1. Oznaãenie v˘robcu sa smie objaviÈ na jednom v˘robku obleãenia
a vybavenia len raz.
1.2. Vybavenie: kaÏdé oznaãenie v˘robcu presahujúce 10 % celkovej
plochy vybavenia verejne ukazovaného na súÈaÏi, bude posudzované
ako zjavne reklamné. Îiadne oznaãenie v˘robcu v‰ak nemôÏe prekroãiÈ 60 cm2.
1.3. Doplnky na hlavu (napr. klobúky, ãiapky, slneãné a ochranné
okuliare) a rukavice: kaÏdé oznaãenie v˘robcu presahujúce 6 cm2
bude posudzované ako zjavne reklamné.
1.4. Obleãenie (napr. triãká, trenírky, pulóvre, ‰portové nohavice):
kaÏdé oznaãenie v˘robcu presahujúce 12 cm2, bude posudzované
ako zjavne reklamné.
1.5. Obuv: beÏná charakteristická znaãka v˘robcu je povolená. Aj meno
a/alebo logo v˘robcu sa môÏe objaviÈ na ploche, ktorá nepresiahne
6 cm2, buì ako motív beÏnej charakteristickej znaãky, alebo nezávisle od nej.
1.6. V prípade osobitn˘ch ustanovení urãen˘ch medzinárodnou federáciou bude môcÈ v˘konn˘ v˘bor MOV urobiÈ v˘nimku z vy‰‰ie uveden˘ch pravidiel.
KaÏdé poru‰enie ustanovení tejto klauzuly znamená diskvalifikáciu alebo
odÀatie akreditácie osobe, ktorej sa to t˘ka. Rozhodnutia v˘konného v˘boru
v t˘chto prípadoch sú koneãné.
Na ‰tartov˘ch ãíslach pretekárov nemôÏe byÈ Ïiadna reklama a musí byÈ na
nich olympijsk˘ emblém OCOG.
2

Aby boli platné v‰etky zmluvy OCOG, obsahujúce ak˘koºvek prvok reklamy vrátane práva alebo licencie na pouÏívanie emblému alebo maskota
olympijsk˘ch hier, musia byÈ v súlade s Olympijskou chartou a musia re‰-
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pektovaÈ in‰trukcie v˘konného v˘boru MOV. To sa t˘ka aj zmlúv
súvisiacich so zariadením na meranie ãasu a v˘sledkov˘ch tabúº, ako
aj vysielania akejkoºvek zvuãky v televíznych programoch. Poru‰enie
t˘chto pravidiel rie‰i v˘konn˘ v˘bor MOV.

90

3

KaÏd˘ maskot vytvoren˘ pre olympijské hry bude povaÏovan˘ za olympijsk˘ emblém a jeho návrh musí predloÏiÈ OCOG na schválenie v˘konnému
v˘boru MOV. Tento maskot nemôÏe byÈ pouÏit˘ na komerãné úãely v
krajine urãitého NOV bez jeho predbeÏného písomného súhlasu.

4

OCOG zabezpeãí ochranu vlastníctva emblému a maskota olympijsk˘ch
hier v prospech MOV na národnej i medzinárodnej úrovni. OCOG a po
jeho zániku NOV hostiteºskej krajiny môÏu komerãne vyuÏívaÈ tento
emblém a maskota takisto ako ìal‰ie znaãky, kresby, odznaky, plagáty,
predmety a dokumenty spojené s olympijsk˘mi hrami, v priebehu ich
prípravy a konania a po ich skonãení najneskôr do konca kalendárneho
roka, v ktorom sa tieto olympijské hry konajú. Po uplynutí tohto obdobia
v‰etky práva na vyuÏitie emblému, maskota a ìal‰ích znaãiek, kresieb,
odznakov, plagátov, predmetov a dokumentov prechádzajú bez akéhokoºvek obmedzenia na MOV. OCOG a/alebo NOV v prípade potreby a ak
to bude potrebné, budú konaÈ ako poverení správcovia v prospech MOV.

5

Toto vykonávacie ustanovenie sa vzÈahuje taktieÏ mutatis mutandis (po
vykonaní potrebn˘ch zmien) na v‰etky zmluvy uzavreté organizaãn˘m
v˘borom, zasadania MOV alebo Olympijského kongresu.

6

Na obleãení pretekárov a v‰etk˘ch osôb v oficiálnych funkciách môÏe
byÈ vlajka alebo olympijsk˘ emblém ich NOV alebo so súhlasom OCOG
olympijsk˘ emblém OCOG. Funkcionári M·F môÏu nosiÈ jednotné obleãenie a emblém svojich federácií.

7

Na akomkoºvek náradí, zariadení a technickom vybavení, ktoré nenosia
a nepouÏívajú ‰portovci ani ìal‰í úãastníci olympijsk˘ch hier vrátane
zariadení na meranie ãasu a v˘sledkov˘ch tabúº, identifikácia v Ïiadnom
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prípade nemôÏe presiahnuÈ 1/10 v˘‰ky daného náradia, zariadenia alebo
prístroja a nikdy nemôÏe byÈ väã‰ia neÏ 10 cm.
8

Termín „identifikácia“ znamená vyznaãenie mena, znaãky, loga alebo
iného zreteºného oznaãenia v˘robcu a nesmie sa na predmete objaviÈ
viac neÏ raz.

62 Hudobné diela*
MOV musí byÈ vlastníkom autorsk˘ch práv na v‰etky hudobné diela
objednané ‰peciálne v súvislosti s olympijsk˘mi hrami. Za dodrÏanie tohto
ustanovenia na spokojnosÈ MOV zodpovedá OCOG a príslu‰n˘ NOV.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 62
V˘konn˘ v˘bor MOV môÏe odstúpiÈ v‰etky práva na vyuÏitie hudobn˘ch diel
na obdobie ‰tyroch rokov po slávnostnom ukonãení olympijsk˘ch hier OCOG
a potom NOV hostiteºskej krajiny za poplatok za poskytnutie autorsk˘ch
práv z hrubého príjmu. V˘konn˘ v˘bor MOV splnomocní OCOG pouÏívaÈ,
neexkluzívne, olympijskú hymnu poãas olympijsk˘ch hier bez platenia
poplatkov za autorské práva.

63 Komerčná propagácia OCOG pred olympijskými hrami
Ak nerozhodne v˘konn˘ v˘bor MOV inak, OCOG musí dbaÈ o to, aby sa aÏ
do zaãiatku dvojroãného obdobia, ktoré predchádza otvoreniu olympijsk˘ch
hier, za ktoré je zodpovedn˘, v‰etky fyzické a právnické osoby, s ktor˘mi
uzavrel zmluvu, zdrÏali ak˘chkoºvek foriem propagácie v súvislosti s uveden˘mi olympijsk˘mi hrami.
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IV. PROTOKOL
64 Pozvánky*
Pozvánky na úãasÈ na olympijsk˘ch hrách musí MOV odoslaÈ jeden rok pred
slávnostn˘m otvorením v‰etk˘m uznan˘m NOV.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 64
1

Pozvánky na úãasÈ na olympijsk˘ch hrách sú tohto znenia: „Medzinárodn˘
olympijsk˘ v˘bor má ãesÈ pozvaÈ vás na úãasÈ na Hrách... olympiády (alebo
na... zimn˘ch olympijsk˘ch hrách), ktoré sa uskutoãnia v... od... do...“

2

Pozvánky sa odosielajú súãasne, doporuãene letecky alebo osobitn˘m
kuriérom. NOV odpovedajú na pozvánky písomne do ‰tyroch mesiacov
od dátumu odoslania pozvánok.

3

Príjem kaÏdej pozvánky na úãasÈ na olympijsk˘ch hrách je NOV povinn˘
MOV písomne potvrdiÈ hneì ako pozvánku dostane.

4

Najneskôr dva mesiace pred slávnostn˘m otvorením olympijsk˘ch hier kaÏd˘ NOV oznámi písomne OCOG pribliÏn˘ poãet ãlenov svojej delegácie.

65 Olympijská identifikačná a akreditačná karta

92

1

Olympijská identifikaãná a akreditaãná karta je dokument, ktor˘ oprávÀuje drÏiteºa na úãasÈ na olympijsk˘ch hrách.

2

Olympijská identifikaãná a akreditaãná karta urãuje totoÏnosÈ drÏiteºa
a spolu s cestovn˘m dokladom, alebo in˘m oficiálnym dokladom, ho
oprávÀuje vstúpiÈ do krajiny, v ktorej je situované mesto usporadúvajúce
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olympijské hry. Povoºuje drÏiteºovi v krajine pobyt a vykonávaÈ tam
olympijskú funkciu poãas olympijsk˘ch hier a v ãase, ktor˘ neprekraãuje
jeden mesiac pred olympijsk˘mi hrami a jeden mesiac po nich.
3

Olympijskú identifikaãnú a akreditaãnú kartu udeºuje MOV osobám urãen˘m na akreditáciu. V˘konn˘ v˘bor MOV môÏe preniesÈ túto právomoc
celkom alebo ãiastoãne na OCOG, ktor˘ v tomto prípade bude musieÈ
vyhotoviÈ olympijskú identifikaãnú a akreditaãnú kartu v‰etk˘m osobám,
ktoré urãil MOV.

4

Informácie t˘kajúce sa olympijskej identifikaãnej a akreditaãnej karty
vrátane charakteristík, kategórií a oprávnen˘ch osôb, v˘sad, postupov
a termínov sú uvedené v Prihlá‰kach na ‰portové súÈaÏe a akreditaãnej
príruãke, vydanej v˘konn˘m v˘borom MOV.

66 Práva spojené s olympijskou identifikačnou a akreditačnou kartou
Olympijská identifikaãná a akreditaãná karta diferencovane umoÏÀuje prístup
na miesta a akcie, za ktoré nesie zodpovednosÈ OCOG z poverenia MOV.
MOV urãuje osoby, ktoré majú právo pouÏívaÈ tieto karty, stanovuje podmienky udelenia a spôsob vystavenia. OCOG je poveren˘ dodaÈ karty ich
oprávnen˘m drÏiteºom.

67 Používanie olympijskej vlajky
1

Poãas trvania olympijsk˘ch hier na stoÏiari umiestenom na dobre viditeºnom mieste na hlavnom ‰tadióne musí viaÈ olympijská vlajka veºk˘ch
rozmerov, ktorá sa vztyãuje na slávnostnom otvorení a sÈahuje na slavnostnom zakonãení olympijsk˘ch hier.

2

Olympijská dedina, súÈaÏné a tréningové priestory a v‰etky ostatné miesta, za ktoré zodpovedá OCOG, musia byÈ vyzdobené veºk˘m poãtom
olympijsk˘ch vlajok.
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3

Veºk˘ poãet olympijsk˘ch vlajok sa vyvesí spolu s ìal‰ími vlajkami
v hostiteºskom meste.

68 Používanie olympijského ohňa
1

OCOG zodpovedá za dopravenie olympijského ohÀa na Olympijsk˘ ‰tadión. Oslavy, ktoré ho sprevádzajú po celej trase pod zá‰titou príslu‰ného NOV, sa musia riadiÈ olympijsk˘m protokolom. V˘konn˘ v˘bor MOV
schváli celé aranÏmán pre ‰tafetu, ktorá dopravuje olympijsk˘ oheÀ.

2

Olympijsk˘ oheÀ sa musí umiestiÈ na vyv˘‰enom, dobre viditeºnom mieste
vnútri hlavného ‰tadióna, a ak to dovoºuje architektúra, má byÈ viditeºn˘
i z vonkaj‰ej strany ‰tadióna.

69 Otvárací a záverečný ceremoniál*
1

Otvárací a závereãn˘ ceremoniál sa musí konaÈ v súlade s protokolom
stanoven˘m MOV. Musí odráÏaÈ a ilustrovaÈ humanistické princípy olympizmu a prispievaÈ k jeho propagácii.

2

Otvárací ceremoniál sa bude konaÈ najskôr jeden deÀ pred súÈaÏami hier
olympiády a zimn˘ch olympijsk˘ch hier. Závereãn˘ ceremoniál sa bude
konaÈ v posledn˘ deÀ súÈaÏí hier olympiády a zimn˘ch olympijsk˘ch hier.

3

Podrobn˘ program t˘chto ceremoniálov navrhne OCOG a predloÏí ich na
schválenie v˘konnému v˘boru MOV.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 69
1

Otvárací ceremoniál
1.1. Olympijské hry vyhlasuje za otvorené hlava ‰tátu hostiteºskej krajiny.
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1.2. Hlavu ‰tátu prijíma pri vchode na ‰tadión predseda MOV a predseda
OCOG. Obaja predstavitelia zavedú hlavu ‰tátu do jeho lóÏe na
ãestnej tribúne.
1.3. Hneì potom nasleduje sprievod úãastníkov. Pred kaÏdou delegáciou
v oficiálnom obleãení sa musí niesÈ tabuºa s názvom krajiny a ‰tátna
vlajka, ktorú nesie ãlen delegácie. Vlajky úãastníckych delegácií
a tabule s názvami krajín zabezpeãí OCOG, v‰etky sú rovnak˘ch
rozmerov. Nosiãov tabúº urãí OCOG.
1.4. Îiadny úãastník sprievodu nesmie na ‰tadióne niesÈ vlajky, zástavy,
transparenty, kamery, doplnky ani iné viditeºné predmety, ktoré nie
sú súãasÈou oficiálneho obleãenia.
1.5. Delegácie defilujú v abecednom poradí jazyka hostiteºskej krajiny
s v˘nimkou Grécka, ktoré je v ãele sprievodu, a hostiteºskej krajiny,
ktorá ho uzatvára. Na sprievode sa môÏu zúãastniÈ iba ‰portovci,
ktorí sa zúãastÀujú na olympijsk˘ch hrách a ktorí majú právo na
ubytovanie v Olympijskej dedine. Na ãele kaÏdej delegácie ide
maximálne ‰esÈ funkcionárov.
1.6. Keì delegácia prechádza okolo ãestnej lóÏe, zdraví hlavu ‰tátu a predsedu MOV. Po ukonãení defilé zaujme kaÏdá delegácia vyhradené
miesta, aby mohla sledovaÈ ceremoniál, s v˘nimkou vlajkonosiãa,
ktor˘ zostane na ‰tadióne.
1.7. Predseda MOV sa v sprievode predsedu OCOG odoberie na pódium
na ploche pred ãestnou tribúnou. Predseda OCOG prednesie prejav
v maximálnej dæÏke troch minút, po ktorom povie: „Mám tú ãesÈ
poÏiadaÈ… predsedu Medzinárodného olympijského v˘boru, aby sa
ujal slova.“
1.8. Predseda MOV potom prednesie prejav, v ktorom sa zmieni o Pierrovi
de Coubertin a dodá: „Mám tú ãesÈ vyzvaÈ… (hlavu ‰tátu), aby
vyhlásil Hry… olympiády novoveku (alebo… zimné olympijské hry)
za otvorené.“
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1.9. Hlava ‰tátu vyhlasuje hry za otvorené t˘mito slovami: „Vyhlasujem
Hry… (meno mesta) oslavujúce… olympiádu novoveku (alebo…
zimné olympijské hry) za otvorené.“
1.10. Za zvukov olympijskej hymny sa priná‰a na ‰tadión horizontálne
rozvinutá olympijská vlajka a vztyãuje sa na stoÏiar.
1.11. Olympijskú pochodeÀ priná‰a na ‰tadión ‰tafeta beÏcov. Posledn˘
z nich pred zapálením olympijského ohÀa obehne dráhu ‰tadióna.
OheÀ horí aÏ do skonãenia olympijsk˘ch hier. Zapálenie olympijského ohÀa je spojené so symbolick˘m vypustením holubíc.
1.12. Vlajkonosiãi v‰etk˘ch delegácií vytvoria polkruh okolo pódia. Na
pódium vystúpi pretekár hostiteºského ‰tátu. ªavou rukou uchopí
cíp olympijskej vlajky, zdvihne pravú ruku a prednesie túto slávnostnú prísahu: „V mene v‰etk˘ch pretekárov sºubujem, Ïe na t˘chto
olympijsk˘ch hrách budeme re‰pektovaÈ a dodrÏiavaÈ pravidlá,
ktor˘mi sa tieto hry riadia, budeme súÈaÏiÈ bez dopingu a drog,
v ozajstnom ‰portovom duchu, pre slávu ‰portu a ãesÈ na‰ich tímov.“
1.13. Hneì potom na pódium vystúpi rozhodca hostiteºskej krajiny
a rovnak˘m spôsobom prednesie tento sºub: „V mene v‰etk˘ch
rozhodcov a funkcionárov sºubujem, Ïe svoje funkcie na t˘chto
olympijsk˘ch hrách budeme vykonávaÈ celkom nestranne a budeme
re‰pektovaÈ a dodrÏiavaÈ pravidlá, ktor˘mi sa riadia, v skutoãnom
‰portovom duchu.“
1.14. Potom sa hrá alebo spieva ‰tátna hymna hostiteºskej krajiny a po
nej vlajkonosiãi odídu na vyhradené miesta, aby mohli sledovaÈ
umeleck˘ program.
1.15. V prípade, Ïe MOV dovolí, aby sa konalo druhé slávnostné otvorenie na inom mieste, jeho protokol stanoví v˘konn˘ v˘bor MOV na
návrh OCOG.
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2

Závereãn˘ ceremoniál
2.1. Závereãn˘ ceremoniál sa musí konaÈ vÏdy na hlavnom ‰tadióne po
ukonãení v‰etk˘ch súÈaÏí. Úãastníci olympijsk˘ch hier, ktorí majú
právo na ubytovanie v Olympijskej dedine, sa zhromaÏdia na vyhraden˘ch miestach na tribúnach. Vlajkonosiãi zúãastnen˘ch delegácií
a nosiãi tabúº s názvami krajín prichádzajú na ‰tadión za sebou
v rovnakom poradí a zaujmú rovnaké miesta ako na otváracom
ceremoniáli olympijsk˘ch hier. Za nimi idú ‰portovci bez rozdielu
národnosti.
2.2. Vlajkonosiãi utvoria polkruh okolo pódia.
2.3. Na pódium vystúpi predseda MOV a predseda OCOG. Poãas zvukov gréckej ‰tátnej hymny sa vztyãuje grécka vlajka na stoÏiar vpravo od hlavnéhom stoÏiara urãeného na vlajky víÈazov. Potom poãas
zvukov ‰tátnej hymny je vzt˘ãená na hlavn˘ stoÏiar vlajka hostiteºskej krajiny. Napokon na ºav˘ stoÏiar je vzt˘ãená vlajka hostiteºskej
krajiny budúcich olympijsk˘ch hier za zvukov jej ‰tátnej hymny.
2.4. Starosta hostiteºského mesta pristúpi na pódium k predsedovi MOV
a vráti mu olympijskú vlajku. Predseda MOV ju potom zverí starostovi
hostiteºského mesta budúcich olympijsk˘ch hier. Vlajka musí byÈ
vystavená na radnici tohto mesta aÏ do budúcich olympijsk˘ch hier.
2.5. Po príhovore predsedu OCOG prednesie závereãn˘ prejav predseda
MOV a zakonãí ho t˘mito slovami: „Vyhlasujem Hry… olympiády
(alebo… zimné olympijské hry) za skonãené a podºa tradície poz˘vam mládeÏ sveta na stretnutie o ‰tyri roky v… (v prípade, Ïe mesto
nebolo e‰te vybrané, je meno mesta nahradené slovami „na mieste,
ktoré bude vybrané“), aby slávila spolu s nami Hry… olympiády
(alebo… zimné olympijské hry).“
2.6. Potom zaznie fanfára, olympijsk˘ oheÀ zhasne a za zvukov olympijskej hymny sa pomaly spú‰Èa olympijská vlajka a horizontálne roz-
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vinutú ju zo ‰tadióna odná‰ajú; za Àou kráãajú vlajkonosiãi. Zaznie
pieseÀ na rozlúãku.

70 Ceremoniál vyhlásenia víťazov, odovzdávanie medailí a diplomov*
Ceremoniál vyhlásenia víÈazov sa koná v súlade s protokolom stanoven˘m
MOV. Medaily a diplomy zabezpeãuje OCOG pre MOV, ktorému patria
a ktor˘ ich rozdeºuje.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLU 70
1

Ceremoniál vyhlásenia víÈazov
1.1. Medaily udeºuje na olympijsk˘ch hrách predseda MOV (alebo ním
urãen˘ ãlen) v sprievode predsedu príslu‰nej M·F (alebo jeho
zástupcu), ak je to moÏné hneì po súÈaÏi a v mieste ich konania
nasledujúcim spôsobom: pretekári, ktorí sa umiestili na prvom,
druhom a treÈom mieste, v oficiálnom alebo ‰portovom obleãení, sa
postavia na miesto na stupÀoch víÈazov pred ãestnou tribúnou, víÈaz
o nieão vy‰‰ie ako druh˘ v poradí po jeho pravej ruke a tretí po
ºavej ruke. Vyhlasujú sa ich mená a mená ìal‰ích drÏiteºov diplomov. Na hlavn˘ stoÏiar sa vztyãuje vlajka delegácie víÈaza, vlajky
medailistov na druhom a treÈom mieste na stoÏiare vpravo a vºavo
od hlavného stoÏiara, oproti ploche ‰tadióna. Za zvukov (skrátenej)
hymny delegácie víÈaza sa medailisti obrátia smerom k vlajkám.

2

Medaily a diplomy
2.1. V individuálnych súÈaÏiach je prvá cena medaila z pozláteného striebra a diplom, druhá cena strieborná medaila a diplom a tretia cena
bronzová medaila a diplom. Na medailách musí byÈ zobrazen˘ ‰port
a súÈaÏ, za ktoré boli udelené. Medaily sú na snímateºnej retiazke
alebo stuhe, aby mohli byÈ ‰portovcom zavesené okolo krku. Prete-
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kári, ktorí sa umiestili na ‰tvrtom, piatom, ‰iestom, siedmom a ôsmom
mieste, dostanú takisto diplom, ale bez medaily. V prípade absolútnej
rovnosti u pretekárov na prvom, druhom alebo treÈom mieste, má
kaÏd˘ z nich právo na medailu a diplom.
2.2. Medaily majú minimálny priemer 60 mm, hrúbku aspoÀ 3 mm.
Medaily za prvé a druhé miesta sú zhotovené zo striebra minimálnej
r˘dzosti 925-1 000, priãom medaila za prvé miesto je pozlátená
aspoÀ 6 gramami r˘dzeho zlata.
2.3. Návrhy v‰etk˘ch medailí a diplomov predloÏí OCOG na predbeÏné
písomné schválenie v˘konnému v˘boru MOV.
2.4. V kolektívnych ‰portoch a v kolektívnych súÈaÏiach ìal‰ích ‰portov
dostane kaÏd˘ ‰portovec víÈazného druÏstva medailu z pozláteného
striebra a diplom, kaÏd˘ ãlen druhého druÏstva striebornú medailu
a diplom a kaÏd˘ ãlen tretieho druÏstva bronzovú medailu a diplom.
Pred olympijsk˘mi hrami a po konzultácii s príslu‰nou M·F rozhodne
v˘konn˘ v˘bor MOV, do akej miery sa toto ustanovenie bude t˘kaÈ
aj ‰portovcov, ktorí poãas olympijsk˘ch hier nezohrajú ani jeden
zápas a nezúãastnia sa ani na jednej súÈaÏi. âlenovia druÏstiev,
ktoré sa umiestili na ‰tvrtom, piatom, ‰iestom, siedmom a ôsmom
mieste, dostanú diplomy.
2.5. V‰etci pretekári, funkcionári a ostatní ãlenovia druÏstiev, ãlenovia
MOV, a ak sú prítomní na olympijsk˘ch hrách, predsedovia a generálni tajomníci M·F uznan˘ch MOV a predsedovia a generálni
tajomníci NOV, ako i rozhodcovia, ãasomeraãi, in‰pektori, ãiaroví
rozhodcovia atì. na olympijsk˘ch hrách oficiálne menovaní príslu‰n˘mi M·F podºa noriem stanoven˘ch MOV dostanú pamätnú
medailu a diplom.
2.6. Medaily a diplomy udeºované na zimn˘ch olympijsk˘ch hrách sa
musia lí‰iÈ od medailí a diplomov udeºovan˘ch na hrách olympiády.
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2.7. Pamätné medaily a diplomy sa nebudú udeºovaÈ ãlenom delegácie,
ktorá z olympijsk˘ch hier odstúpila.
2.8. Îiadne iné ceny a odmeny okrem vy‰‰ie uveden˘ch sa na olympijsk˘ch hrách nebudú udeºovaÈ.
2.9. Ak je olympijsk˘ pretekár diskvalifikovan˘, musí vrátiÈ medailu (y)
a diplom (y) MOV.
2.10. OCOG zabezpeãí, aby autorské práva návrhov v‰etk˘ch medailí,
uveden˘ch v tomto pravidle, boli právoplatne prevedené na MOV,
ktor˘ bude automaticky uznan˘ ako vlastník t˘chto práv. Ak národná legislatíva vyÏaduje písomn˘ prevod, je OCOG povinn˘ potrebn˘
dokument vypracovaÈ a predloÏiÈ ho MOV na podpis. MOV bude
potom jedin˘m drÏiteºom takého autorského práva.
2.11. Na konci olympijsk˘ch hier OCOG odovzdá MOV raznice v‰etk˘ch
vydan˘ch medailí a v‰etky diplomy a medaily, ktoré zostali. OCOG
zodpovedá MOV za kontrolu v‰etk˘ch vyrazen˘ch medailí.
3

Pamätné odznaky
KaÏd˘ ‰portovec, ktor˘ má právo na medailu, dostane pamätn˘ odznak,
tak ako je urãené v˘konn˘m v˘borom MOV.

71 Čestná tabuľa

100

1

MOV nezostaví celkové poradie krajín. âestnú listinu s menami
drÏiteºov medailí a diplomov v jednotliv˘ch súÈaÏiach vypracuje
OCOG a odovzdá ju MOV.

2

Mená medailistov v jednotliv˘ch súÈaÏiach sa v˘razne a natrvalo
zaznamenajú na hlavnom ‰tadióne.
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3

V‰etci ‰portovci, ktorí sa zúãastnili na olympijsk˘ch hrách, dostanú
od MOV pamätn˘ odznak.

72 Protokol
1

Poãas trvania olympijsk˘ch hier má iba MOV právomoc urãovaÈ protokol
platn˘ na v‰etk˘ch miestach, za ktoré nesie zodpovednosÈ OCOG.

2

Na v‰etk˘ch akciách poãas olympijsk˘ch hier majú prednosÈ ãlenovia,
doÏivotn˘ ãestn˘ predseda, ãestní ãlenovia a zaslúÏilí ãlenovia MOV
v poradí podºa svojho sluÏobného veku, priãom predseda, doÏivotn˘
ãestn˘ predseda a podpredsedovia majú prednosÈ, nasledujú ãlenovia
OCOG, predsedovia M·F a predsedovia NOV.

73 Program ceremoniálov
1

Podrobné programy v‰etk˘ch ceremoniálov budú predloÏené na schválenie v˘konnému v˘boru MOV aspoÀ ‰esÈ mesiacov pred olympijsk˘mi
hrami.

2

Súãasne sa predkladajú aj podrobné kultúrne programy.

V. ARBITRÁŽ
74 Arbitráž
KaÏd˘ spor, ktor˘ vznikne na olympijsk˘ch hrách alebo vo vzÈahu k nim,
prináleÏí v súlade s Kódexom ‰portovej arbitráÏe v˘luãne ·portovému arbitráÏnemu súdu.
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