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Všeobecné pravidlá ISU 2006 
Výňatok o oprávnenosti 

 

B. Oprávnenosť 
1. Štatút oprávnenosti. 

a) Pravidlá ISU týkajúce sa oprávnenosti sú založené na princípoch: 

i) osoba má právo zúčastňovať sa na aktivitách a pretekoch poriadaných 

podľa právnických noriem ISU iba vtedy, ak takáto osoba rešpektuje 

princípy  a líniu ISU tak ako to je uvedené v stanovách a pravidlách ISU 

a taktiež plní povinnosti vyplývajúce z ISU funkcií a všetkých ich aktivít; 

ii) podmienky pre oprávnenie sú stanovené z dôvodov primeranej ochrany 

ekonomických a iných záujmov ISU, ktorá používa svoje finančné príjmy  

na spravovanie a rozvoj  športových disciplín ISU a na podporu 

a prospech svojich členských federácii a ich korčuliarov; 

b) oprávnená osoba je tá, ktorá sa rozhodla zúčastniť sa len na medzinárodných   

      pretekoch, ktoré sú:  

i) schválené federáciou a/alebo ISU; 

ii) sú vedené činovníkmi, ktorí sú uznaní a schválení ISU včítane hlavných 

rozhodcov, technických kontrolórov, technických špecialistov, 

rozhodcov, štartérov, stewardov pretekárov a iných; 

iii) sú konané podľa pravidiel ISU; 

c) korčuliar, ktorý si želá zúčastniť sa na aktivitách ISU nesmie byť znevýhodnený 

v príprave a v účasti na ISU pretekoch, Zimných olympijských 

hrách, medzinárodných pretekoch , exhibíciách a vystúpeniach uskutočnených so 

súhlasom ISU alebo členskou asociáciou. V súvislosti s tým, môže korčuliar prijať 

platbu alebo zmenku za účasť, pričom nestráca oprávnenosť za podmienok, že: 

i) korčuliar súhlasí s podmienkami, ktoré určí členská asociácia, ktorej je    

                            korčuliar členom, ktoré sa týkajú účasti na podujatiach, ich platbách alebo  

                            zmenkách, podmienkach vystúpenia, včítane celého finančného   

                            vysporiadania; 

ii) platby alebo iný zisk, ktorý dostane korčuliar na základe účasti na 

podujatiach budú vykonané priamo cez príslušnú asociáciu, alebo na 

základe úplnej informácie, ktorú dá korčuliar svoje asociácií, kde uvedie 

všetky platby a zisky ktoré dostal; 

iii) a takýto korčuliar súhlasí so všetkými ostatnými podmienkami ktoré sú 

uvedené v tomto Pravidle 102; 

d) členská asociácia má plné právo určiť podmienky príjmu platby korčuliara, ktorý sa 

zúčastní na takýchto podujatiach a vystúpeniach. 

Členská asociácia sa môže podeliť s platbou s korčuliarom, pričom môže vziať 

v úvahu náklady vynaložené na korčuliara v súčasnosti a v minulosti, pričom si môže 

ponechať maximálne 10%. 

 

2. Definícia neoprávnenej osoby  
Osoba sa stáva neoprávnenou pre účasť na ISU aktivitách a súťažiach ak: 

    i) účinkuje alebo korčuľuje bez predchádzajúceho súhlasu príslušnej asociácie    

        v akejkoľvek funkcií na súťaži, exhibícií alebo turné v ktorejkoľvek ISU športovej  

        disciplíne; 

    ii) účinkuje alebo korčuľuje na súťaži, kde pôsobia ako činovníci hlavný rozhodca,  

        technický kontrolór, technický špecialista, rozhodcovia, štartéri a stewardi, ktorí nie sú  

        na schválenej listine činovníkov príslušnej asociácie alebo ISU; 
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    iii)účinkuje alebo korčuľuje na podujatí, ktoré nie je schválené príslušnou asociáciou  

        a/alebo ISU; 

    iv) ináč poruší toto Pravidlo 102. 

 

Dodatočne ako dôsledok stavu straty oprávnenosti, ktorý je popísaný v Pravidle 102, 

paragraf 7 a v Pravidle 103, paragraf 1, môže byť osoba predsedníctvom ISU vyhlásená za 

neoprávnenú ak predsedníctvo tak rozhodne. Môže byť predsedníctvom vyhlásená za 

„persónu non grata“  v rámci ISU. Takáto osoba  sa nesmie zúčastniť na aktivitách ISU, 

nesmie kandidovať a vykonávať žiadnu funkciu ISU, nesmie byť delegovaná na kongres 

ISU, nesmie byť funkcionárom ISU, byť poverená alebo udelená funkcia na ISU 

podujatiach, seminároch alebo schôdzach v akejkoľvek pozícií. Taktiež nesmie zastávať 

alebo byť menovaná  do akejkoľvek pozície ktorá je uvedená v ISU stanovách, pravidlách, 

memorandách pretekov, ISU správach a obežníkoch ako osoba slúžiaca a zodpovedná a 

poverená ISU. 

 

3. Účasť oprávnených osôb 
 
Len oprávnené osoby, včítane korčuliarov, sa smú zúčastniť na ISU súťažiach, zimných 

olympijských hrách a iných medzinárodných súťažiach pokiaľ to iné pravidlo výlučne ináč 

neurčí (pozri paragraf 4 ďalej, a Pravidlo 121, paragraf 3.a). Oprávnené osoby sa smú 

zúčastniť na exhibíciách a turné na ktorých sa zúčastňujú neoprávnení korčuliari vtedy, 

keď je takáto exhibícia alebo turná schválené členskou asociáciou a/alebo  ISU. 

Oprávnené osoby sa môžu zúčastniť na otvorených medzinárodných súťažiach, ktorých sa 

zúčastňujú aj pozvané neoprávnené osoby, v prípade, že takáto súťaž bola odsúhlasená 

predsedníctvom ISU. 

 

4. Obmedzená oprávnenosť 
 
Obmedzené práva oprávnenosti sú: 

a) Osoba (ktorá je oprávnená podľa iných paragrafov tohto pravidla) ktorá je platená 

z titulu majiteľa alebo managera ľadovej show alebo korčuliarskeho exhibičného 

turné nesmie byť vo funkcií hlavného rozhodcu, asistenta hlavného rozhodcu, 

technického kontrolóra, technického špecialistu, stewarda pretekárov, rozhodcu 

alebo štartéra na ISU súťažiach, zimných olympijských hrách alebo iných 

medzinárodných súťažiach, ktoré sú schválené členskou asociáciou alebo 

ISU. Takáto osoba nesmie byť členom predsedníctva ISU, členom technických 

komisií ISU alebo členom disciplinárnej komisie ISU a nesmie byť delegátom na 

kongrese ISU. 

b) Platení zamestnanci členských asociácií alebo ich klubov, platení tréneri nesmú byť 

hlavní rozhodcovia, asistenti hlavných rozhodcov, technickí kontrolóri, 

rozhodcovia, štartéri, alebo stewardi pretekárov na ISU súťažiach alebo iných 

medzinárodných súťažiach schválených členskou asociáciou alebo . Takáto osoba 

nemôže byť členom predsedníctva ISU, nesmie byť volená osoba do technických 

komisií alebo disciplinárnej komisie. Takáto osoba sa ale môže zúčastniť na 

kongrese ISU podľa stanov časť A, paragraf 13, ale nemá hlasovacie právo. Takáto 

osoba môže byť menovaná ako technický špecialista, dáta operátor alebo video 

operátor na pretekoch schválených ISU. 

c) Takáto osoba  nesmie byť menovaná technickou komisiou ako vedúca ISU 

seminára alebo školenia ak sa zúčastnila po 1.júli 1988 ako činovník 

v administratíve súťaží, čo je definované podľa Pravidla 102, paragraf 2 (ii) a (iii). 
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d) Neoprávnení korčuliari môžu vykonávať funkciu technických špecialistov, dáta 

operátorov a video operátorov. 

 

5. Platby 
 
Platby od príslušných asociácii alebo od ISU môžu byť vyplatené pre pretekárov, hlavných 

rozhodcov, asistentov hlavných rozhodcov, technických kontrolórov, technických 

špecialistov, rozhodcov, dáta operátorov, video operátorov, štartérov alebo stewardov 

pretekárov, ktorí sa zúčastnili podujatí uvedených v pravidle 107, ako aj platby členov 

predsedníctva ISU, členov technických komisií, disciplinárnej komisie a poradcov, ako aj 

iných osôb, pracujúcich pre ISU v rôznych funkciách v súvislosti s prípravou alebo 

účasťou  na ISU aktivitách alebo súťažiach. Ak je platba vykonaná, musí byť táto 

skutočnosť oznámená písomne na ISU a to do dvoch mesiacov od vyplatenia obnosu. 

 

 

Pre internú potrebu predsedníctva SKrZ vypracovala Felicitas Babušíková 

Január 2007 

 
   

  

                             

 

 

 

 

   


