International Skating Union
KONSTYTUCJA i PRZEPISY OGÓLNE
Ze zmianami przyjętymi przez 57 Zwyczajny Kongres ISU
Czerwiec 2018

Part również Przepisy Specjalne / Przepisy Techniczne dla: Jazdy figurowej na lodzie
/ Łyżwiarstwa Szybkiego / Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim

Uwaga:
Zarówno w Konstytucji jak i Przepisach rodzaj męski jest używany do opisania każdej
osoby fizycznej (Łyżwiarza/Zawodnika, Oficjela, członka Związku Członkowskiego
ISU itd.), natomiast wszelkie jego użycia jak i męskie zaimki należy rozumieć jako
uwzględniające rodzaj żeński

Konstytucja
5. Liczba Głosów ................................. 12
6. Zgłoszenia kandydatur do Członkostwa
ISU ...................................................... 12
7. Weryfikacja kandydatur.................... 12
8. Zmiany w dokumentacji Związku
Członkowskiego ISU ............................ 12
9. Przyjęcie lub odrzucenie .................. 13
10. Odwołania...................................... 13
11. Nadzór ........................................... 13
Artykuł 7 .............................................. 13
1. Obowiązki Związków Członkowskich
ISU, ich członków oraz uczestników .... 13
2. Uczestnictwo ................................... 13
3. Prawa Tymczasowych Związków
Członkowskich ISU .............................. 13
4. Prawa Klubów Specjalnych .............. 14
5. Tymczasowe Związki Członkowskie w
Statutach ISU ...................................... 14
6. Sponsorowanie Klubów ................... 14
7. Obowiązki Funkcjonariuszy,
Koordynatorów, Doradców, Pracowników
i Konsultantów ..................................... 14
III. Organizacja
Artykuł 8 .............................................. 15

I. Ustalenia ogólne
Artykuł 1 ................................................. 6
1. Nazwa, Konstytucja i Status Prawny .. 6
2. Moc prawna konstytucji ...................... 6
3. Związki Członkowskie ISU.................. 6
4. Tymczasowe Związki Członkowskie
ISU......................................................... 6
5. Klub Stowarzyszony ........................... 6
6. Forma prawna .................................... 6
Artykuł 2 ................................................. 6
1. Jurysdykcja ISU ................................. 6
2. Siedziba Główna ................................ 7
Artykuł 3 ................................................. 7
1. Cele ................................................... 7
2. Imprezy .............................................. 7
3. Ingerencje .......................................... 7
Artykuł 4 ................................................. 7
1. Metody i działania............................... 7
2. Program Rozwoju ............................... 8
Artykuł 5 ................................................. 8
1. Rok budżetowy ................................... 8
2. Odpowiedzialność finansowa ............. 8
3. Zasoby finansowe .............................. 8
4. Audytorzy ........................................... 8
5. Zabezpieczenie .................................. 8
6. Nadużycie pełnomocnictw .................. 9
7. Ograniczenie podejmowania
zobowiązania lub legalnej umowy w
imieniu ISU............................................. 9
II. Członkostwo ISU
Artykuł 6 ................................................. 9
1. Wymagania ogólne............................. 9
2. Tymczasowe Członkostwo ISU .......... 9
3. Podstawowe wymagania .................. 10
4. Podział Związków Członkowskich na
Gałęzie................................................. 12

A. Kongres
Artykuł 9 .............................................. 15
1. Obrady Kongresu............................. 15
2. Udział w obradach Kongresu ........... 16
3. Przedstawiciele Związków
Członkowskich ISU .............................. 16
4. Program i procedury Kongresu ........ 16
5. Ostateczne decyzje Kongresu ......... 16
Artykuł 10 ............................................ 16
1. Miejsce i data obrad Kongresu......... 16
2. Kworum Kongresu ........................... 16
3. Odwołanie lub przełożenie ............... 16
1

4. Głosowanie listowne ......................... 17
5. Komunikat dotyczący głosowania
listownego ............................................ 17
Artykuł 11 ............................................. 17
1. Zmiany Do Konstytucji, Klauzul
Proceduralnych i Przepisów ................. 17
2. Większość głosów niezbędna do
przyjęcia zmian .................................... 17
Artykuł 12 ............................................. 17
Języki – treść oryginalna ...................... 17
Artykuł 13 ............................................. 17
1. Wybory - ważność wyborów ............ 17
2. Formularze dla Kandydatów ............. 18
3. Limit wieku ....................................... 19
4. Osoby nie spełniające warunków
kandydowania ...................................... 19
5. Wybory specjalne na zwolnione
stanowiska ........................................... 19
6. Pierwszeństwo ................................. 19
7. Kolejność pierwszeństwa Członków
Rady i Członków Komitetów
Technicznych ....................................... 19
8. Kolejność wyboru Członków Rady .... 19
Artykuł 14 ............................................. 20
1. Zwolnione stanowisko Prezydenta.... 20
2. Zwolnione stanowisko Prezydenta.... 20
3. Zwolnione stanowisko Członka Rady 20
4. Zwolnione stanowisko w Komitecie
Technicznym ........................................ 20
5. Złożenie urzędu................................ 20
Artykuł 15 ............................................. 20
Członkowie Honorowi i Nagrody ISU .... 20
1. Uznaniowość Rady........................... 20
2. Kryteria............................................. 20
3. Członkowie Honorowi jako Doradcy . 21
4. Relacje pomiędzy Honorowymi
Członkami i Funkcjonariuszami ............ 21
5. Złota Nagroda Zasługi ISU ............... 21
6. Inne nagrody .................................... 21
7. Cofnięcie Nagrody Honorowej .......... 21
B. Rada
Artykuł 16 ............................................. 22
1. Skład ................................................ 22
2. Prezydent ......................................... 22
4. Doradcy Rady .................................. 23
Artykuł 17 ............................................. 24
1. Zadania Rady ................................... 24
2.Ostateczność decyzji Rady ............... 26
3. Wsparcie Rady ................................. 26
C. Dyrektor Generalny
Artykuł 18 ............................................. 26

Artykuł 22 ............................................ 32
1. Kwalifikacje i Skład .......................... 32
2. Funkcje Komisji Lekarskiej ............... 32
G. Komisja Oceniająca Oficjeli
Łyżwiarstwa Figurowego
Artykuł 23 ........................................... 33
I. Komisja Rozwoju
Artykuł 24 ............................................ 33
1. Wybór i skład ................................... 33
2. Nadzór ............................................. 33
3. Współpraca...................................... 33
4. Działania.......................................... 33
5. Plan działania i budżet ..................... 34
6. Nieprzewidziane zmiany do Planu i/lub
Budżetu ............................................... 34
7. Interwencje Rady ............................. 34
IV. Organy Prawne
Artykuł 25 ............................................ 34
Komisja Dyscyplinarna ........................ 34
1. Wybory ............................................ 34
2. Skład ............................................... 34
3. Niezależność ................................... 35
4. Minimalna Liczba Członków- Wakaty 35
5. Decyzje............................................ 35
6. Zgłoszenie zażaleń .......................... 35
7. Przepisy i procedury ........................ 35
8. Jurysdykcja ...................................... 36
9. Sankcje............................................ 36
10. Sankcje dotyczące dopingu ........... 37
12. Odwołania...................................... 37
13 . Skutki prawne odwołań ................. 37
V. Arbitraż
Artykuł 26 ............................................ 37
Sportowy Sąd Arbitrażowy (SSA) postępowanie odwoławcze .................. 37
1. Apelacje........................................... 37
Artykuł 27 ............................................ 38
Sportowy Sąd Arbitrażowy – Zwykłe
postępowanie rozjemcze ..................... 38
1. Jurysdykcja SSA .............................. 38
2. Prośby o arbitraż.............................. 38

VI. Komunikaty oraz Likwidacja
Artykuł 28 ............................................ 39
1. Komunikaty ...................................... 39
2. Publikacja decyzji ............................ 39
D. Dyrektorzy Sportów
3. Ważność decyzji publikowanych w
Artykuł 19 ............................................. 28 Komunikatach ...................................... 39
3. Warunki dotyczące Dyrektorów
Artykuł 29 ........................................... 39
Sportów................................................ 29 1. Likwidacja ISU ................................. 39
VII. Klauzule Proceduralne do Konstytucji
E. Komitety Techniczne
Artykuł 20 ............................................. 29 A.Kongres - Organizacja
1. Liczba Komitetów Technicznych ....... 29 Art. 30.................................................. 39
2. Kwalifikacje i skład ........................... 29 1. Zaproszenia ..................................... 39
3. Zadania Komitetów Technicznych .... 30 2. Propozycje na Kongres .................... 39
4. Sprawy redakcyjne .......................... 40
F. Komisja Zawodników
5. Sprawy pilne .................................... 40
Artykuł 21
6. Fora tematyczne .............................. 41
1. Kwalifikacje i Skład ........................... 31 7. Rozważania i Debaty nad
2. Procedura nominacji / wyboru .......... 31 Propozycjami ....................................... 41
3. Zadania Komisji Zawodników ........... 32 8. Uczestnictwo Funkcjonariuszy ......... 42
G. Komisja Lekarska
9. Uczestnictwo Honorowych Członków42
2

10. Prawo Związków Członkowskich ISU
do głosowania ...................................... 42
11. Głosowanie podczas Kongresu ...... 42
12. Zgłoszenie udziału.......................... 43
13. Liczba reprezentantów ................... 43
14. Prawo do głosowania Związków
Narodowych ......................................... 43
15. Prawa Związków Narodowych ........ 43
16. Postanowienia ................................ 43
17. Większość ...................................... 44
18. Przewodniczący obrad Kongresu ... 44
19. Obrady Gałęzi ................................ 44
20. Przewodniczący obrad Gałęzi ........ 44
21. Decydujące zdanie Kongresu / Rady /
Dyrektora Generalnego/ Dyrektorów
Sportów................................................ 44
22. Przebieg i protokół.......................... 44
23. Wybory ........................................... 44
24. Wybory w przypadku ograniczonej
liczby kandydatów ................................ 45
25. Ważne głosy................................... 45
26. Pierwsza i dalsze tury głosowania .. 45
27. Głosowanie przełamujące remisy ... 45
28. Pierwszeństwo ............................... 45
29. Działania techniczne w trakcie
głosowania ........................................... 45
30. Skrutatorzy ..................................... 45

G. Komisja Zawodników
Artykuł 36 ............................................ 50
1. Plan pracy i kontrola ........................ 50
2. Spotkania ........................................ 50
H. Komisja Medyczna
Artykuł 37 ............................................ 50
1. Plan pracy ....................................... 50
2. Spotkania ........................................ 50
4. Nadzór ............................................. 50
I. Funkcjonariusze i Oficjele
Artykuł 38 ............................................ 51
1. Funkcjonariusze ISU........................ 51
2. Oficjele ............................................ 51
3. Zadania Przedstawiciela ISU ........... 51
4. Zadania Koordynatora / Asystenta
Koordynatora Imprez ISU, ................... 51
Dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego ........ 52
6. Zadania Delegatów Technicznych na
ZIO ...................................................... 52
Artykuł 39 ............................................ 52
Inne Definicje ....................................... 52
1. Statuty ISU ...................................... 52
2. Przepisy........................................... 52
3. Gałęzie i Dyscypliny......................... 52
4. Imprezy ISU ..................................... 52
5. Imprezy............................................ 52
6. Indywidualne Serie Imprez ............... 53
7. Zawody Międzynarodowe / Zawody
Lokalne................................................ 53
8. Zawody ............................................ 53
9. Segmenty ........................................ 53
10. Dystanse / Biegi ............................. 53
11.Rundy Kwalifikacji (przedbiegi, jedna
ósma, ćwierćfinał, półfinał) i Finały ....... 53
12.Kegorie wiekowe............................. 53
13. Łyżwiarz – Zawodnik...................... 53

B. Program Kongresu
Artykuł 31 ............................................. 46
C. Program Gałęzi Reprezentantów
Łyżwiarstwa Szybkiego ........................ 47
Artykuł 32 ............................................. 47

D. Gałąź reprezentantów Łyżwiarstwa
Figurowego
Artykuł 33 ............................................. 48 A. DEFINICJE OGÓLNE
§ 100. .................................................. 54
E. Rada
2. Kluby Stowarzyszone ...................... 54
Artykuł 34 ............................................. 48 3. Imprezy ISU ..................................... 54
1. Najmniejsza roczna liczba spotkań
4. Prawa .............................................. 54
Rady .................................................... 48 § 101. Przepisy .................................... 54
2. Spotkania i decyzje Rady ................. 48 1. Wynik Prawny ................................. 54
3. Większości ....................................... 48 2. Zakres zastosowania ....................... 55
4. Głos Prezydenta przełamujący
3. Zgodność z Przepisami.................... 55
remisy .................................................. 48
5. Kworum na posiedzeniach Rady ...... 48 B. STATUS AMATORA
6. Program posiedzeń Rady ................. 48 § 102. .................................................. 55
7. Propozycje ....................................... 48 1. Status amatora ................................ 55
8. Jawność ........................................... 49 2. Określenie braku statusu amatora ... 56
9. Rozstrzyganie sporów pomiędzy
3. Uczestnictwo osób posiadających
Związkami Członkowskimi ISU ............. 49 status amatora ..................................... 56
10. Zmiany w budżecie ......................... 49 4. Posiadanie ograniczonego statusu
12. Poufny charakter ............................ 49 amatora ............................................... 56
5. Płatności .......................................... 57
F. Komitety Techniczne ........................ 49 6. Znaki handlowe ............................... 57
Artykuł 35 ............................................. 49 7. Utrata statusu amatora .................... 60
1. Plan pracy ........................................ 49 8. Sytuacje nieprzewidziane ................ 61
2. Spotkania ......................................... 49 § 103. Przywrócenie statusu amatora .. 61
3. Konsultacje ...................................... 49 1. Przywrócenie statusu amatora ......... 61
4. Nadzór ............................................. 49 2. Przywrócenie statusu amatora ......... 62
5. Decyzje ............................................ 49 3. Prośby o przywrócenie..................... 62
6. Informacje dla Komitetów
4. Decyzja o przywróceniu statusu
Technicznych ....................................... 50 amatora ............................................... 62
5. Przywrócenie do działań na poziomie
narodowym .......................................... 62
3

§
111
Zakaz
bezpośredniego
komunikowania
się
Związków
Członkowskich ISU z Łyżwiarzami ....... 73
§ 112Treść obwieszczenia na Zawody
Międzynarodowe ................................. 73
1. Informacje ogólne ............................ 73
2. Informacje dodatkowe w Łyżwiarstwie
Szybkim ............................................... 73
3. Informacje dodatkowe w Łyżwiarstwie
Szybkim na Torze Krótkim ................... 73
5. Warunki dodatkowe ......................... 73
§
113 Obwieszczenia spóźnione lub
niewłaściwe ......................................... 74
§ 114. .................................................. 74
3. Wycofanie obwieszczenia ................ 74
4.
Informacja
o
odroczeniu
lub
wycofaniu ............................................ 74
§ 115. Zgłoszenia ................................ 74
1. Warunki ogólne................................ 74
4. Pseudonimy ..................................... 75
5. Zgłoszenia po terminie ..................... 75
6. Informacje szczegółowe................... 75
§ 116. .................................................. 75
§ 117. .................................................. 75
§ 118. .................................................. 75
Warunki ważności zawodów ................ 75
§ 119. Ubezpieczenie medyczne ......... 75
Ubezpieczenie medyczne .................... 75
1. Obowiązki uczestniczących Związków
Członkowskich ISU .............................. 75
2. Brak odpowiedzialności ISU............. 76
§ 120. Nagrody .................................... 76
1. Imprezy usankcjonowane przez ISU 76
2. Imprezy ISU ..................................... 76
§ 121. .................................................. 76
1. Kategorie Oficjeli.............................. 76
2. Prawo do wyznaczania .................... 77
3. Ograniczenia stosowane w odniesieniu
do nominowanych Oficjeli .................... 77
§ 122. .................................................. 78
2. Ogłaszanie Oficjeli ........................... 79
§ 123. .................................................. 79
Protesty
i
odgórne
korygowanie
Wyników .............................................. 79
1. Prawo do zgłoszenia protestu .......... 79
2. Upoważnieni do składania protestów 79
3. Terminy składania protestów ........... 79
4. Ograniczenia protestów ................... 79
B. Łyżwiarstwo Szybkie ....................... 80
C. Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim
Torze ................................................... 80
5. Decyzja Sędziego Głównego ........... 80
§ 124. Odwołania................................. 81
1. Prawo do Odwołania ........................ 81
2. Termin ............................................. 81
3. Brak efektu zawieszającego............. 81
4. Osoby upoważnione do złożenia
odwołania ............................................ 81
§ 125. .................................................. 81
2. Niewłaściwe wypowiedzi publiczne .. 81
3. Postępowanie Oficjeli, Funkcjonariuszy,
Zawodników, Trenerów i innych ........... 81
4. Przestrzeganie Przepisów ISU i
Kodeksu Etycznego ............................. 82
5. Kary dyscyplinarne .......................... 82

C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 104. ................................................... 62
1. Członkowie ISU ................................ 62
2. Adresy .............................................. 62
3. Oficjalne nazwy ................................ 62
4. Kontakty i Instrukcje Płatności .......... 62
5. Oficjalny biuletyn .............................. 63
6. Lista Związków Członkowskich ISU .. 63
7. Opłaty członkowskie ......................... 63
8. Termin płatności ............................... 63
9. Utrata praw członkowskich ISU ........ 63
10. Utrata członkostwa ISU .................. 63
11. Podporządkowanie się przepisom oraz
Nowe
Formaty
na
Zawodach
Międzynarodowych .............................. 63
12. Zawody dla osób nie posiadających
statusu amatora ................................... 64
13. Ogłoszenie najlepszych Łyżwiarzy . 64
14. Planowane Zawody Międzynarodowe Łyżwiarstwo Szybkie ............................ 64
16. Wykluczenie ................................... 64
§ 105 .................................................... 65
§ 106. ................................................... 67
D. ZAWODY
§ 107. Definicja Mistrzostw ISU i Zawodów
Międzynarodowych .............................. 67
2. Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO) ... 67
3.
Zimowe
Młodzieżowe
Igrzyska
Olimpijskie (ZMIO) ............................... 68
4.
Definicja
Zawodów
Międzynarodowych .............................. 68
5. Puchary Świata ISU ......................... 68
9. Międzynarodowe Zawody Seniorów . 68
10. Międzynarodowe Zawody Juniorów 68
11.
Międzynarodowe
Zawody
Nowicjuszy ........................................... 68
12. Międzynarodowe Zawody Mistrzów
oraz inne Zawody dla specjalnych grup
Łyżwiarzy ............................................. 69
13. Międzynarodowe Zawody Seniorów
„Zdobywców medali” ............................ 69
14. Otwarte Zawody Międzynarodowe .. 69
15. Zawody Międzyklubowe ................. 69
16. Ograniczenia dotyczące nazw
Zawodów.............................................. 70
17. Zawody lokalne .............................. 70
18. Zawody zatwierdzane przez ISU ... 70
§ 108. ................................................... 70
1. Kategorie wiekowe Łyżwiarzy oraz
Limity wieku na Zawody ....................... 70
5. Kary ................................................. 71
§ 109. ................................................... 71
Udział w Zawodach ISU, Imprezach ISU
oraz Zawodach Międzynarodowych...... 71
1.
Zgłoszenie
poprzez
Związek
Członkowski ISU .................................. 71
2. Obywatelstwo / Rezydencja / Prawo
transferu ............................................... 71
3. Certyfikat Wyjaśniający .................... 72
4. Ograniczenia Sezonowe ................... 72
5. Odstąpienie od wymogów ................ 72
6. Prawo do odrzucenia Certyfikatu
Wyjaśniającego .................................... 72
7. Procedure w Komunikatach .............. 72
§ 110. ................................................... 72
1. Termin Obwieszczenia
Zawodów
Międzynarodowych .............................. 72
4

4. Zgłoszenia do Mistrzostw Świata w
Łyżwiarstwie
Szybkim
na
Krótkim
Torze ................................................... 86
§ 131. Zgłoszenia ................................ 86
§ 132. .................................................. 87
Komunikaty podczas Mistrzostw ISU ... 87
§ 133. .................................................. 87
Tytuły................................................... 87
§ 134. .................................................. 88
1. Medale............................................ 88
2. Wyłączność ..................................... 88
3. Wręczanie medali ............................ 88
§ 135. Wyniki Mistrzostw ..................... 88

E. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
§ 126. ................................................... 82
1. Zawody Łyżwiarskie na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich ........................ 82
2. Zgłoszenia........................................ 82
3. Łyżwiarstwo Szybkie ........................ 82
5. Łyżwiarstwo Szybkie na Torze
Krótkim ................................................. 82
7. Udział ............................................... 83
8. Delegaci Techniczni ISU .................. 83
9.
Oficjele
mianowani
przez
Prezydenta ........................................... 83
10. Oficjele mianowani przez goszczący
Związek Członkowski ISU .................... 83
11.
Mundury
bez
emblematów
narodowych.......................................... 83

G. Imprezy ISU
§ 136. .................................................. 89
2. Przyznawanie zawodów................... 89
3. Wnioski o organizację zawodów ...... 89
4. Wydatki............................................ 89
5. Uzgodnienia finansowe .................... 89
6. Priorytetowy Udział .......................... 89
7. Nagrody pieniężne ........................... 89
8. Wyznaczanie Oficjeli ........................ 89

F. MISTRZOSTWA ISU
§ 127. ................................................... 83
2. Wnioski ............................................ 83
4. Publikacja......................................... 84
5. Ustalenia z telewizją i definitywne
przyznanie............................................ 84
6. Nieukończone ustalenia z telewizją lub
inne nieukończone kluczowe elementy. 84
7. Odwołanie ostatecznie przyznanych
Mistrzostw ............................................ 84
§ 128. Porządek Mistrzostw ................. 85
1. Porządek Mistrzostw ........................ 85
5. Mistrzostwa w Łyżwiarstwie Szybkim na
Krótkim Torze ....................................... 85
7. Uhonorowanie flagi ISU .................... 85
§ 129. ................................................... 85
1. Przeprowadzenie Mistrzostw ............ 85
2.
Akceptacja
Obwieszczenia
Mistrzostw ............................................ 85
3.
Publikacja
Obwieszczenia
Mistrzostw ............................................ 85
4. Wyznaczenie Oficjeli na Mistrzostwa 85
§ 130. Udział w Mistrzostwach ............. 85
1. Mistrzostwa Świata........................... 85
2. Mistrzostwa Europy .......................... 85
3. Mistrzostwa Czterech Kontynentów . 86
4. Zgłoszenia do Mistrzostw Świata w
Łyżwiarstwie Szybkim .......................... 86

H. WYDATKI
§ 137. .................................................. 90
1. Zawody Międzynarodowe ................ 90
9. Mistrzostwa ISU............................... 90
§ 138. .................................................. 92
3. Wydatki pokrywane przez Komitet
Organizacyjny ...................................... 92
I. DOPING
§ 139. .................................................. 92
1. Przepisy i Procedury Antydopingowe
ISU ...................................................... 92
2. Wprowadzanie zmian do Światowego
Kodeksu Antydopingowego ................. 92
J. OBSŁUGA MEDYCZNA
§ 140. .................................................. 92
1. Obsługa medyczna w miejscu
rozgrywania zawodów ......................... 92
2. Pokój lekarski .................................. 93
§ 141. .................................................. 94
§ 142 Bezpieczeństwo ........................ 94

5

Konstytucja
I.

Ustalenia ogólne

Artykuł 1
1. Nazwa, Konstytucja i Status Prawny
Międzynarodowa Unia Łyżwiarstwa (dalej nazywana skrótem angielskiej nazwy
International Skating Union – ISU), która została powołana w 1892 roku, jest jedyną
międzynarodową federacją sportową (FM) uznaną przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski (MKOL) zarządzającą Łyżwiarstwem Figurowym i Łyżwiarstwem Szybkim na
całym świecie. ISU składa się z organizacji narodowych (dalej zwanych “Związkami
Członkowskimi ISU”), które zarządzają tymi sportami na poziomie narodowym i które
zgadzają się, by wszystkie zagadnienia międzynarodowe podlegały wyłącznej
jurysdykcji i kontroli ISU.
Związki Narodowe uznają niniejszą Konstytucję oraz przestrzegają jej postanowień.
2. Moc prawna konstytucji
Jeśli Kongres nie postanowił inaczej, zmiany i poprawki do Konstytucji nabierają mocy
prawnej bezpośrednio po Kongresie. Jednakże propozycje nie wchodzą w życie
bezpośrednio po przyjęciu ich przez Kongres, chyba że tak podano w pisemnym
Programie.
3. Związki Członkowskie ISU
Za Związki Członkowskie uważa się organizacje uznane przez ISU, których zadaniem
jest kontrolowanie w swoich krajach jednej lub obydwu Gałęzi łyżwiarstwa (Figurowego
i Szybkiego).
4. Tymczasowe Związki Członkowskie ISU
Za Tymczasowe Związki Członkowskie ISU uważa się te organizacje, które zostały
zaakceptowane na wstępny okres jako Tymczasowe Związki Członkowskie przez Radę
zgodnie z definicją zawartą w Art. 6. Dotyczy to również organizacji które nie sprostały
wszystkim wymaganiom obowiązującym Związki Członkowskie, ale zostały
ustanowione w celu kierowania jedną lub obydwoma Gałęziami łyżwiarstwa (Szybkim i
Figurowym) w kraju, w którym nie istnieje związek narodowy będący Związkiem
Członkowskim ISU.
5. Klub Stowarzyszony
Pod pojęciem „Klub Stowarzyszony” rozumie się klub łyżwiarski stowarzyszony w lub
należący do Związku Członkowskiego ISU.
6. Forma prawna
ISU jest szwajcarskim związkiem i stanowi zarejestrowany podmiot prawny zgodnie z
Artykułem 60 Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego. Z tego powodu ISU podlega
szwajcarskiej jurysdykcji a jej prawną siedzibą jest Lozanna.
Artykuł 2
1. Jurysdykcja ISU
Jurysdykcja ISU rozciąga się nad wszelkimi formami międzynarodowego Łyżwiarstwa
Figurowego i Szybkiego na lodzie jak również na syntetycznych nawierzchniach
polimerycznych imitujących lód, na których do jazdy wykorzystuje się płozy lub
elementy imitujące płozy łyżwiarskie.
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2. Siedziba Główna
Siedziba Główna ISU ma znajdować się w Szwajcarii a miejsce legalnej rezydencji
będzie wyznaczane przez Radę.
Artykuł 3
1. Cele
Celem ISU jest regulowanie, zarządzanie i promocja sportów Łyżwiarstwa Figurowego
i Szybkiego, oraz ich zorganizowany rozwój zbudowany na podstawach przyjaźni i
wzajemnego zrozumienia pomiędzy sportowcami. ISU ma działać na rzecz poszerzenia
zainteresowania Łyżwiarstwem Figurowym i Łyżwiarstwem Szybkim na całym świecie
poprzez zwiększanie ich popularności, poprawę ich jakości oraz powiększanie liczby
osób je uprawiających na całym świecie. ISU ma dbać, aby interes wszystkich
Związków Członkowskich był przestrzegany i szanowany (patrz również Art. 7).
2. Imprezy
Pośród swych działań ISU szczególną uwagę poświęca się Imprezom, do których
zalicza się: Mistrzostwa ISU, Zawody Pucharu Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim i
Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze, Grand Prix ISU w Zawodach w Łyżwiarstwie
Figurowym, Trofeum ISU w Łyżwiarstwie Figurowym, Międzynarodowe Zawody ISU,
wystawy ISU, pokazy ISU, objazdowe przedstawienia i widowiska/pokazy ISU zgodnie
z Przepisami Ogólnymi ISU.
3. Ingerencje
ISU nie zezwala na ingerencje natury politycznej lub jakiejkolwiek innej w sprawy
swoich dyscyplin jak również podejmie wszystkie niezbędne działania w celu ich
uniknięcia.
Artykuł 4
1. Metody i działania
Dla osiągnięcia powyższych celów przyjęto następujące sposoby działania:
a) Promocja oraz wpływanie na opinię publiczną na korzyść wszystkich dyscyplin
Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa Szybkiego na lodzie jak również na
syntetycznych nawierzchniach polimerycznych imitujących lód we wszystkich ich
dyscyplinach jak również wpływanie na opinię publiczną w ich interesie;
b) Przygotowanie
ujednoliconych
Przepisów
dla
wszystkich
Zawodów
Międzynarodowych oraz sposobu ich nadzorowania i przeprowadzania;
c) Organizacja Mistrzostw ISU oraz innych Imprez ISU;
d) Kontrola techniczna i kierowanie dyscyplinami Łyżwiarstwa Figurowego i
Łyżwiarstwa Szybkiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Zimowych Igrzysk
Olimpijskich Młodzieży oraz innych zawodów łyżwiarskich organizowanych przez
strony nie podlegające jurysdykcji ISU, w przypadku gdy takie zawody zostały uznane
przez ISU;
e) Rozstrzyganie sporów oraz publikacja oficjalnych decyzji;
f) Organizacja spotkań dla Oficjeli oraz innych zainteresowanych osób w związku z
Imprezami ISU i Zawodami Międzynarodowymi;
g) Przygotowanie oraz rozprowadzanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych
dotyczących dyscyplin łyżwiarskich ISU;
h) Zapewnienie wyłącznego prawa oraz podjęcie odpowiedzialności w celu
promowania i zabezpieczania wszystkich praw związanych z działalnością ISU na
całym świecie, z wyłączeniem tych zawodów które stanowią własność Związków
Członkowskich ISU;
i) Do praw wymienionych w podpunkcie h) zaliczają się wyłączne prawa do całego
intelektualnego dorobku ISU, takiego jak znaki graficzne, znaki ochronne, nazwy
własne, nazwy Zawodów ISU oraz prawa autorskie.
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2. Program Rozwoju
Program Rozwoju ISU pozwala na pomoc finansową w granicach budżetu
zatwierdzonego przez Radę ISU w celu:
a) Rozpowszechniania zasad ISU łącznie z tymi, które dotyczą sprawiedliwej i
skutecznej dystrybucji pomocy finansowej ISU oraz udzielania pomocy Związkom
Członkowskim i uczestnikom;
b) Zwiększenia jakości i ilości uczestników (łącznie z Oficjelami) rywalizujących na
międzynarodowym poziomie w Łyżwiarstwie Figurowym i Szybkim;
c) Wspierania programów rozwoju realizowanych przez Związki Członkowskie ISU
spełniających kryteria ISU;
d) Pomocy młodym, utalentowanym łyżwiarzom, którzy potrzebują wsparcia.
e) Zapewnienie Związkom Członkowskim ISU czasowej pomocy doświadczonych
trenerów i administratorów sportowych; oraz
f) Wspieranie inicjatyw rozwojowych zgłoszonych przez Związek Członkowski ISU,
Komitety Techniczne, Komisje i Radę.
Każdy Związek Członkowski może zaproponować projekt i działania jak również jest
zachęcany do wzięcia odpowiedzialności za prowadzenia działań: (1) określonych
działań wyznaczonych przez ISU lub (2) działań zaproponowanych przez Związki
Członkowskie i zaakceptowanych przez ISU, których ogólnym celem jest stymulacja
regionalnego i globalnego rozwoju sportów ISU.
Fundusze Programu Rozwoju muszą być wydatkowane bardzo rozważnie, i podlegać
mierzalnej ocenie rezultatów. Wydatki jak i osiągnięte rezultaty mają być pisemnie
raportowane do ISU przez Związek Członkowski. Raporty te mają zostać przestawione
w formie i z uwzględnieniem terminów wyszczególnionych w dokumencie
autoryzującym ISU.
Artykuł 5
1. Rok budżetowy
Rok budżetowy ISU zaczyna się dnia 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
2. Odpowiedzialność finansowa
Odpowiedzialność finansowa ISU w związku z wszelkimi zobowiązaniami podjętymi
wobec osób trzecich nie przekracza wartości aktywów ISU.
3. Zasoby finansowe
Główne zasoby finansowe ISU pochodzą ze sprzedaży praw telewizyjnych oraz opłat
sponsorskich związanych z Imprezami ISU, kontrybucjami z Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego (MKOl) na uczestnictwo ISU w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich (ZIOl) oraz z odsetek pochodzących z kapitalizacji aktywów finansowych
ISU.
4. Audytorzy
Kongres wyznacza firmę, która przeprowadzi rewizję (audyt) ksiąg rachunkowych oraz
przedstawi Kongresowi przygotowany na tej podstawie raport, w którym zostaną
uwzględnione roczne zeznania finansowe oraz wyniki przeprowadzonej kontroli
administracji finansowej ISU.
5. Zabezpieczenie
ISU niniejszym deklaruje, że każda osoba, która z wyboru, nadania lub na prośbę ISU
jest Funkcjonariuszem ISU, doradcą, pracownikiem, agentem, konsultantem lub
jakimkolwiek innym oficjelem w jakimkolwiek zakresie, w niniejszym artykule jest
uznawana za przedstawiciela ISU i jest chroniona przez lub w imieniu ISU przed
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uzasadnionymi wydatkami, grzywnami i opłatami faktycznie poniesionymi przez tę
osobę, jeśli osoba ta była lub jest poddana jakiemukolwiek trwającemu lub
zakończonemu postępowaniu, pozwowi lub śledztwu cywilnemu, kryminalnemu,
administracyjnemu lub przygotowawczemu z powodu wykonywania swojej funkcji, pod
warunkiem że działała w dobrej wierze i w sposób, który uważała za zgodny i nie
sprzeczny z najlepszym interesem ISU oraz nie przekroczyła swoich kompetencji.
Powyżej zapewniona ochrona obejmuje również osoby, które zakończyły pełnienie
swoich funkcji a także działa na korzyść ich spadkobierców, wykonawców woli i
administratorów majątku.
6. Nadużycie pełnomocnictw
Nie będąc w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w punkcie 5, w przypadku gdy
przedstawiciel ISU działający w jej imieniu przekroczy swoje kompetencje, wynikające
z tego zobowiązania i umowy nie są wiążące dla ISU o ile nie zostaną zatwierdzone
przez ISU, jeżeli pozostałe strony tych zobowiązań i umów wiedziały lub powinny
wiedzieć o takim działaniu.
7. Ograniczenie podejmowania zobowiązania lub legalnej umowy w imieniu ISU
Nikt, wliczając Funkcjonariuszy ISU, innych oficjeli, doradców, konsultantów, agentów
i pracowników, nie mają prawa angażować lub podejmować zobowiązań w imieniu ISU,
za wyjątkiem sytuacji usankcjonowanych w Konstytucji bądź przez Radę, Prezydenta
lub Dyrektora Generalnego.
II. Członkostwo ISU
Artykuł 6
1. Wymagania ogólne
Członkostwo w ISU może być przyznane związkowi narodowemu znajdującemu się w
kraju, w którym nie istnieje związek narodowy dla obydwu lub danej Gałęzi Łyżwiarstwa
będący już Związkiem Członkowskim ISU. Jeśli Rada akceptuje, że w jednym kraju
dwie Gałęzie łyżwiarstwa (Figurowego i Szybkiego) są kierowane przez dwa różne
związki, to Rada może wybrać dwa Związki Członkowskie z danego kraju, gdzie jeden
z nich jest powołany jako Związek Członkowski ISU do spraw Łyżwiarstwa Figurowego
a drugi jako Związek Członkowski ISU do spraw Łyżwiarstwa Szybkiego. Jednak jeśli
w danym kraju istnieje tylko jeden związek narodowy powołany do spraw jednej z Gałęzi
łyżwiarskich (Łyżwiarstwa Figurowego lub Łyżwiarstwa Szybkiego), to Rada może
wybrać dany związek narodowy na Związek Członkowski ISU, jednocześnie mianując
go, w zależności od danego przypadku, jako Związek Członkowski do spraw
Łyżwiarstwa Figurowego lub też jako Związek Członkowski do spraw Łyżwiarstwa
Szybkiego. Jeśli dany Związek Członkowski w kraju swojego działania stanie się
częścią organizacji odpowiedzialnej za sporty inne niż tylko sporty ISU, to nazwa tej
organizacji ma brzmieć w sposób umożliwiający jego identyfikację jako organizacji
zajmującej się sportami ISU jak również jego struktura organizacyjna musi umożliwiać
niezbędną administrację sportów ISU.
2. Tymczasowe Członkostwo ISU
a)
Nowo przyjęte Związki Członkowskie ISU otrzymują na okres trzech (3)
pierwszych lat członkostwo tymczasowe za wyjątkiem
i.
kiedy nowy Związek Członkowski ISU został stworzony w wyniku
politycznego podziału kraju, i gdy poprzedni Związek Członkowski miał pełne prawa
członkowskie pod warunkiem, że nowo powstały Związek Członkowski spełnia
wszystkie istotne wymogi członkostwa oraz pod warunkiem że nowo powstały Związek
Członkowski ISU dostarczy dowodów potwierdzających udział jego Łyżwiarzy w
Zawodach Międzynarodowych, lub
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ii.
gdy Tymczasowy Związek Członkowski ISU przed upływem okresu trzech (3)
lat w satysfakcjonujący Radę sposób udowodni, że wypełnia wszystkie podstawowe
wymagania przedstawione w punkcie 3 poniżej oraz dostarczy dowodów
potwierdzających udział jego Łyżwiarzy w Zawodach Międzynarodowych,
iii.
Nowy Związek Członkowski ISU zgodnie z brzmieniem podpunktu i) oraz
tymczasowy Związek Członkowski zgodnie z podpunktem ii) stanie się pełnym
Związkiem Członkowskim z efektem natychmiastowym jeśli Rada wyraziła swoją
aprobatę.
iv.
Dla Tymczasowych Związków Członkowskich ISU nie spełniających ustaleń
zawartych w podpunktach i) i ii) oraz podpunkcie 3f) poniżej, po wygaśnięciu
trzyletniego okresu tymczasowe członkostwo automatycznie staje się pełnym, jeśli
spełnione zostały podstawowe wymagania członkostwa wyszczególnione w punkcie 3
poniżej lub tymczasowe członkostwo uzyskało aprobatę Rady, jak również pod
warunkiem że Związek Członkowski dostarczy dowodów potwierdzających udział jego
Łyżwiarzy w Zawodach Międzynarodowych. Jeśli Rada przed upływem trzech lat
zadecyduje nie przyznać pełnego członkostwa takiemu tymczasowemu Związkowi
Członkowskiemu, to powody takiej decyzji muszą zostać stwierdzone w decyzji Rady i
opublikowane w Komunikacie ISU. Każda decyzja Rady z takim skutkiem będzie
podlegała odwołaniu na kolejnym Kongresie (patrz pkt 10 poniżej).
b)
Tymczasowe Członkostwo w ISU może również zostać przyznane
organizacji, która nie jest związkiem narodowym, która jednak została ustanowiona w
celu kontroli jednej lub obydwu Gałęzi w kraju, w którym nie istnieje związek narodowy
będący Związkiem Członkowskim ISU.
c)
Takie same podstawowe wymagania jak te sformułowane w punkcie 3
poniżej, ustalone w celu uzyskania pełnego członkostwa, odnoszą się także do
zgłaszających swą kandydaturę do Tymczasowego Członkostwa ISU.
3. Podstawowe wymagania
W celu zapewnienia działań Związków Członkowskich ISU mających na celu
organizację i zarządzanie dyscyplinami sportowymi ISU, będzie wymagane spełnienie
poniższych podstawowych wymagań Członkostwa ISU.
a) Związek Członkowski lub organizacja zgłaszająca swoją kandydaturę musi
wykazać, że przynajmniej przez dwa (2) lata poprzedzające aplikację o przyznanie
Członkostwa ISU ma kontrolę jako główny podmiot zarządzający tymi dyscyplinami
sportu w swoim kraju oraz jest uznany za członka z prawem głosu przez swój Narodowy
Komitet Olimpijski (NKOL).
b) Aplikanci, Tymczasowe Związki Członkowskie ISU i Związki Członkowskie ISU
muszą:
i. posiadać siedzibę główną w danym kraju;
ii. być zorganizowanym zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji i/lub Przepisach;
iii. posiadać właściwie wybrany organ lub organy władzy i funkcjonariuszy;
iv. przyjąć i opublikować przepisy dotyczące prawidłowego prowadzenia działalności,
włączając w to zawody;
v. akceptować Statuty ISU oraz jasno stwierdzać w swoich przepisach, że wszystkie
osoby znajdujące się pod ich jurysdykcją są zobligowane przestrzegać Statutów ISU,
uwzględniając zmiany do nich, jako warunek uczestnictwa w działalności tych
organizacji;
vi. zawrzeć w swoich przepisach odpowiednie Przepisy Proceduralne niezbędne do
efektywnego wdrażania Przepisów Antydopingowych ISU i w szczególności stwierdzać
w tych przepisach, że wszystkie osoby znajdujące się pod ich jurysdykcją są
zobowiązane przestrzegać Przepisów Antydopingowych ISU, uwzględniając zmiany do
nich, jako warunek uczestnictwa w działalności tych organizacji;
vii. Corocznie przeprowadzać mistrzostwa narodowe;
viii. przeprowadzać seminaria lub prowadzić szkoły w celu ćwiczenia i doszkalania
oficjeli;
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ix. w kraju związku zgłaszającego się musi istnieć jedno lub więcej działające,
naturalne bądź sztuczne, lodowisko o odpowiedniej wielkości do uprawiania danej
dyscypliny sportowej ISU.
c) Tymczasowy Związek Członkowski ISU musi ponadto, przed zakończeniem
trzyletniego (3) okresu, przedstawić dowód na złożenie aplikacji do Narodowego
Komitetu Olimpijskiego (NKOl) w swoim kraju włączenia jako członka z prawem głosu
do NKOl zgodnie z Art. 28 Karty Olimpijskiej, jak również że taka aplikacja została
zaakceptowana.
d) Jeśli taki NKOL odmówi tymczasowemu Związkowi Członkowskiemu włączenia do
NKOL lub też nie będzie kontynuował włączenia do NKOL Związku Członkowskiego, to
pomimo tego Kongres może przyznać pełne członkostwo tymczasowemu Związkowi
Członkowskiemu lub też przyznać mu pełne członkostwo, i następnie, według własnego
uznania, może przekazać do MKOL informację o braku włączenia do NKOL w celu
podjęcia odpowiednich działań.
e) Na podstawie zgłoszenia bądź z własnej inicjatywy Kongres może, według
własnego uznania, zrezygnować z każdego z wymagań zawartych w (vii) związanych
z mistrzostwami narodowymi i (viii) związanych z seminariami dla oficjeli podpunktu b)
powyżej, jeśli wynika to ze specjalnych okoliczności lub potrzeby uniknięcia
wyjątkowego wysiłku. Rezygnując z któregokolwiek warunku wyszczególnionego w
niniejszym punkcie Rada ma określić okres, w trakcie którego brakujący wymóg(ogi)
ma zostać spełniony aby warunkowe przyjęcie na członka mogło być honorowane przez
ISU. Taki okres nie może przekroczyć trzech (3) lat. W przypadku rezygnacji z
warunków członkostwa Rada może również podjąć decyzję o zredukowaniu lub
wycofaniu w całości dotacji ISU w normalnych okolicznościach przyznawanej
Związkom Członkowskim ISU.
f) W odniesieniu do podpunktu e) powyżej, na podstawie aplikacji bądź z własnej
inicjatywy Rada może, wedle własnego uznania, zrezygnować z wymagania zawartego
w podpunkcie (ix) punktu b) powyżej (dotyczącego istnienia lodowiska) jeśli warunki w
danym kraju, w związku z jego geograficznym, klimatycznym bądź ekonomicznym
położeniem uniemożliwiają realizację tego warunku.
W przypadku gdy Rada zdecyduje się na rezygnację z tego warunku może również
zmniejszyć lub zupełnie anulować wszystkie kontrybucje do ISU które narzucane są
Związkom Członkowskim ISU.
W przypadku gdy Rada zdecyduje się na rezygnację z tego warunku dla
Tymczasowego Związku Członkowskiego ISU w danym okresie czasu, to Tymczasowy
Związek Członkowski ISU pozostanie tymczasowym do czasu jego spełnienia.
W przypadku Związków Członkowskich ISU, które już otrzymały pełne członkostwo ale
co do których Rada pozyskała wiarygodne dowody że nie spełniają one warunku
zawartego w podpunkcie b)(ix) powyżej, Rada wedle swojego uznania może cofnąć
dane członkostwo do Tymczasowego Członkostwa ISU na tak długo, jak powyższy
warunek nie zostaje spełniony.
g) Jeśli ISU zostanie poinformowane o niejasnych sytuacjach zachodzących w
Związku Członkowskim ISU, jak na przykład sprzeczne informacje dotyczące
legitymowanego przywództwa (Prezydent, Rada, Główny Sekretarz, itp.), lub też o
rozpadzie na dwie różne organizacje, wtedy ISU będzie polegać na informacjach
otrzymanych od NKOL danego kraju. Jednakże biorąc pod uwagę autonomię ISU jak
również odpowiedzialność Rady przy rozpoznawaniu i przyjmowaniu odpowiednich
Związków Członkowskich, Rada może działać zgodnie z innymi informacjami i
wnioskami. W przypadku gdy zaistniała sytuacja podlega działaniom sądowym, oraz
gdy dostarczane są odpowiednie dowody, w zwyczajnych warunkach ISU nie
zaakceptuje żadnej zmiany aż do momentu gdy sprawa nie zostanie rozstrzygnięta
przez sąd.
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4. Podział Związków Członkowskich na Gałęzie
Do Łyżwiarstwa Figurowego zalicza się Gałęzie: Indywidualną i w Parach Jazdę na
Lodzie, Tańce na Lodzie i Jazdę Precyzyjną. Do Łyżwiarstwa Szybkiego zalicza się
Gałęzie: Łyżwiarstwo Szybkie i Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze. W przypadku
gdy kontrolowane przez jeden Związek dwie Gałęzie Łyżwiarstwa (Figurowe i Szybkie)
zadecydują o rozdzieleniu się i stworzeniu oddzielnych, niezależnych związków, wtedy
obydwa nowe związki mają ponownie zgłosić swoją kandydaturę do oddzielnego
Członkostwa ISU. W przypadku gdy dotychczasowy związek był Związkiem
Członkowskim ISU przez dłużej niż trzy (3) lata, oraz zostały spełnione podstawowe
wymagania ustanowione dla członkostwa sformułowane w punkcie 3 powyżej, pełne
Członkostwo ISU zostanie przyznane bezzwłocznie.
5. Liczba Głosów
W przypadku gdy zgodnie z punktem 4 tego Artykułu Związek Członkowski został
powołany do kontrolowania spraw tylko jednej z Gałęzi łyżwiarstwa, wtedy liczba
głosów przyznana temu Związkowi Członkowskiemu jest zgodna z ustaleniami
zawartymi w Art 30, punkt 11 a wsparcie udzielane przez ISU będzie odzwierciedlać
sytuację, w której dany Związek Członkowski ISU kontroluje tylko jedną z Gałęzi
Łyżwiarstwa.
6. Zgłoszenia kandydatur do Członkostwa ISU
Zgłoszenie kandydatury do członkostwa ISU ma zawierać co najmniej wymienione
poniżej dokumenty:
a) Formalne pisemne zgłoszenie kandydatury, które winno również zawierać zgodę
zgłaszającego kandydaturę na pełne przestrzeganie ustaleń zawartych w Artykule 7
niniejszej Konstytucji;
b) Kopia Statutu i/lub Regulaminu oraz opublikowanych przepisów Związku lub
organizacji zgłaszającej kandydaturę w języku danego kraju;
c) Tłumaczenie na język angielski dostarczonej dokumentacji wymienionej powyżej w
punkcie b);
d) Wykaz członków organu władzy i funkcjonariuszy;
e) Wykaz zrzeszonych klubów i innych organizacji członkowskich;
f) Wyniki ostatnich mistrzostw narodowych;
g) Wykaz działających lodowisk w kraju zgłaszającego kandydaturę, z
uwzględnieniem ich miejsca położenia oraz wymiarów;
h) Pomijając możliwe zwolnienie przez Radę z obowiązku posiadania lodowiska
zgodnie z Art. 6 punkt 3 f) powyżej, potwierdzenie dyscypliny lub dyscyplin sportowych
ISU kontrolowanych przez zgłaszającego kandydaturę, wraz z dowodem że dana
dyscyplina sportu, lub każda zgłoszona dyscyplina sportu, jest prawdziwie i obecnie
aktywnie uprawiana w kraju zgłaszającego kandydaturę.
7. Weryfikacja kandydatur
Rada, we współpracy z Dyrektorem Generalnym, podejmie wszystkie możliwe środki
mające na celu ustalenie, czy zgłaszający kandydaturę jest uznanym narodowym
organem władzy danej dyscypliny sportowej z wystarczającą liczbą członków i czy
prowadzi odpowiednie działania sportowe umożliwiające uznanie go za związek
narodowy uprawniony do Członkostwa ISU.
8. Zmiany w dokumentacji Związku Członkowskiego ISU
Zarówno po wyborze jak i później, dany Związek Członkowski ISU ma powiadamiać
Sekretariat ISU o wszystkich zmianach w dokumentacji początkowo przekazanej
zgodnie z punktem 6 b) powyżej.
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9. Przyjęcie lub odrzucenie
Jedynie podczas swych spotkań Rada winna podejmować decyzje dotyczące przyjęcia
lub odrzucenia każdej ze zgłoszonych do członkostwa kandydatur.
10. Odwołania
Odwołanie od wszelkich decyzji podjętych przez Radę zgodnie z punktem 9 powyżej
mają być zgłaszane do następnego Kongresu. Odwołania składane przez Związki
Członkowskie ISU oraz Tymczasowe Związki Członkowskie ISU mają być złożone
listem poleconym i otrzymane przez Sekretariat ISU do 30 marca przed następnym
Kongresem. Takie odwołania będą rozpatrywane w punkcie 11 Programu Kongresu.
11. Nadzór
Każdy ze Związków Członkowskich ISU musi być w każdej chwili w stanie wykazać się
przyznaną mu kontrolą i zarządzaniem jak również podstawową aktywnością
międzynarodową związaną z dyscyplinami sportowymi ISU w swoim kraju, szczególnie
gdy dany Związek Członkowski ISU stanowi część większej organizacji sportowej.
Podstawowa aktywność międzynarodowa polega na uczestnictwie Łyżwiarzy z danego
Związku Członkowskiego co najmniej w jednych (1) Zawodach Międzynarodowych w
okresie ostatnich trzech (3) sezonów.
Artykuł 7
1. Obowiązki Związków Członkowskich ISU, ich członków oraz uczestników
a) Związki Członkowskie ISU, ich kluby stowarzyszone, ich członkowie i/lub wszystkie
inne osoby, które twierdzą że zajmują pozycję uczestnika w międzynarodowych
działaniach Związku Członkowskiego ISU lub ISU:
a)
są zobowiązani do przestrzegania zasad zapisanych w Statutach ISU (patrz
Art. 6 pkt 3 b) (v)), jak również we wszystkich kwestiach natury międzynarodowej
podlegają decyzjom Kongresu, Rady i Dyrektora Generalnego; oraz
b)
we wszystkich kwestiach narodowych i międzynarodowych mają obowiązek
wspierać cele, działania oraz jedność ISU. Związki Członkowskie nie mogą
uczestniczyć w żadnych działaniach, narodowych czy międzynarodowych,
skierowanych przeciwko jedności, wyłącznej roli oraz interesowi ISU.
c)
Złamanie zobowiązań wymienionych w punkcie 1 a) i b) niniejszego Artykułu
będzie przedmiotem kar dyscyplinarnych zgodnie z Artykułem 25 punk 9 poza
sytuacjami, w których to złamanie zobowiązań nie stało się przedmiotem działań Rady
zgodnie z Artykułem 17 punkt 1 t) i w).
2. Uczestnictwo
Związek Członkowski ISU, na którego terenie będą organizowane Imprezy ISU,
Kongres ISU, Seminaria ISU, Projekty Rozwojowe ISU lub inne projekty określone jako
„ISU” przez Radę, ma podjąć wzmożony wysiłek w celu osiągnięcia pełnego
uczestnictwa w danym działaniu wszystkich Funkcjonariuszy i Oficjeli, Związków
Członkowskich ISU, ich członków indywidualnych oraz członków stowarzyszonych
klubów.
3. Prawa Tymczasowych Związków Członkowskich ISU
Tymczasowy Związek Członkowski ma otrzymać te same prawa i obowiązki jak Związki
Członkowskie chyba że zostało to sprecyzowane inaczej w poniższych Przepisach, z
wyłączeniem prawa do głosowania oraz wyznaczania kandydatów czy do wyboru
kandydatów podczas Kongresu.
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4. Prawa Klubów Specjalnych
Istnieją tylko dwa kluby specjalne, Internationaler Schlittschuh-Club z Davos oraz
Allmänna Skridskoklubb ze Sztokholmu. W uznaniu roli, jaką odegrały w historii
łyżwiarstwa, mają one prawo do uczestnictwa w Kongresie bez prawa do głosowania
jak i bez wszystkich innych praw, które posiadają Związki Członkowskie ISU.
5. Tymczasowe Związki Członkowskie w Statutach ISU
Termin „Związek Członkowski ISU” używany zarówno w Konstytucji jak i Przepisach,
obejmuje również Tymczasowe Związki Członkowskie ISU w zakresie przyznanych im
praw, określonych powyżej w punkcie 3.
6. Sponsorowanie Klubów
Związek Członkowski ISU nie ma prawa do sponsorowania klubów znajdujących się w
kraju innego Związku Członkowskiego, chyba że zgodzi się na to Związek Członkowski
posiadający jurysdykcję nad terytorium, na którym ten klub się znajduje.
7. Obowiązki Funkcjonariuszy, Koordynatorów, Doradców, Pracowników i
Konsultantów
Funkcjonariusze, Koordynatorzy, Doradcy, Pracownicy i Konsultanci muszą:
a) złożyć do Rady standardowy formularz zawierający pisemną zgodę na pełne
przestrzeganie i stosowanie się do Statutów ISU;
b) uczestniczyć we wszystkich właściwych spotkaniach oraz przychodzić na nie
przygotowanym i dobrze poinformowanym we wszystkich zagadnieniach
wyszczególnionych w programie;
c) znać Statuty i organizację ISU;
d) przestrzegać ustalonych procedur oraz uwzględniać inne punkty widzenia, wnosić
konstruktywne uwagi oraz wspierać ISU w podejmowaniu decyzji na których
skorzystają Łyżwiarze i dyscypliny łyżwiarskie.
e) informować Prezydenta i Dyrektora Generalnego o wszystkich niepokojach
dochodzących z wewnątrz jak i spoza społeczności łyżwiarskiej, które wpływają na
kierunek i najlepiej pojmowany interes dyscyplin łyżwiarskich ISU.
f) pozytywnie wspierać wszelkie działania, nawet mniejszościowe, podjęte przez
Kongres, Radę, Prezydenta i Dyrektora Generalnego gdy znajdują się w mniejszości,
wliczając to wspierający udział w debatach publicznych dotyczących wszystkich decyzji
na miejscu rozgrywania imprez;
g) przestrzegać poufności rozmów ustanowionej dla każdego w wewnętrznych ciał;
h) uczestniczyć w programach samooceny, warsztatach rozwojowych, seminariach i
innych imprezach edukacyjnych ISU, mających na celu podniesienie umiejętności.
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III. Organizacja
Artykuł 8
Organami, Funkcjonariuszami i Koordynatorami ISU są:
a)
Organy
i.
Kongres
ii.
Rada
iii.
Komisja Dyscyplinarna
iv.
Komitety Techniczne
v.
Komisja Zawodników
vi.
Komisja Medyczna
vii.
Komisja/ Koordynator Rozwoju
b)
Funkcjonariusze
i.
Prezydent
ii.
Wiceprezydenci - Wiceprezydent Gałęzi Łyżwiarstwa Figurowego i
Wiceprezydent Gałęzi Łyżwiarstwa Szybkiego
iii.
Członkowie Rady – pięciu (5) członków Rady dla Gałęzi Łyżwiarstwa
Figurowego i pięciu (5) członków Rady dla Gałęzi Łyżwiarstwa Szybkiego
iv.
Dyrektor Generalny
v.
Przewodniczący i członkowie Komisji Dyscyplinarnej
vi.
Przewodniczący i członkowie Komitetów Technicznych
vii.
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Komisji Zawodników
viii.
Dyrektorzy Sportowi
ix.
Przewodniczący i członkowie Komisji Medycznej
x.
Doradca Prawny
xi.
Skarbnik
xii.
Członkowie Komisji Rozwoju
c)
Koordynatorzy lub Menadżerowie (Pracownicy ISU i/lub zatrudnieni
Koordynatorzy lub Menadżerowie nie będący Funkcjonariuszami)
i.
Menadżer Marketingu
ii.
Menadżer Public Relations/ Komunikacji
iii.
Koordynator Imprez i Asystent Koordynatora Imprez
iv.
Asystent Koordynujący Regionalne Zawody (RECA) – tylko dla Łyżwiarstwa
Figurowego
v.
Inni Koordynatorzy lub Menadżerowie w obszarze sportu, kontroli
antydopingowej, podróży bądź stanowisk z innych obszarów będący pracownikami
Sekretariatu ISU.
A. Kongres
Artykuł 9
1. Obrady Kongresu
Obrady Kongresu przeprowadzane są w następujący sposób:
a) Zwyczajny Kongres jest przeprowadzany zwykle czerwcu lub lipcu roku o
parzystym numerze, w dniach określonych przez Radę i obwieszczonych wszystkim
Związkom Członkowskim na co najmniej na sześć (6) miesięcy przed jego
rozpoczęciem.
b) Następny Zwykły Kongres z wyborami zostanie przeprowadzony w 2022 roku.
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c) Kolejne Zwykłe Kongresy z wyborami będą przeprowadzane co cztery (4) lata po
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w tym samym co igrzyska roku (zaczynając od
2018).
d) Zwyczajny Kongres bez wyborów będzie zawierał Forum (patrz Art. 30 pkt 6).
e) Nadzwyczajny Kongres jest przeprowadzany kiedy tylko Rada uzna to za
konieczne, bądź na pisemne uzasadnione żądanie co najmniej jednej piątej Związków
Członkowskich.
2. Udział w obradach Kongresu
W obradach Kongresu udział brać mogą jedynie Związki Członkowskie ISU,
Funkcjonariusze, pracownicy ISU, statutowi audytorzy oraz goście zaproszeni przez
Radę, w tym przedstawiciele mediów.
3. Przedstawiciele Związków Członkowskich ISU
W obradach mogą uczestniczyć tylko właściwie wyznaczeni reprezentanci Związków
Członkowskich ISU. Przedstawiciel musi być członkiem Związku Członkowskiego jak
również musi być obywatelem kraju Związku Członkowskiego ISU lub posiadać co
najmniej od roku prawo stałego pobytu w kraju Związku Członkowskiego ISU.
4. Program i procedury Kongresu
Program obrad Kongresu i procedury przestrzegane podczas prowadzenia Kongresu
zostały umieszczone w Przepisach Proceduralnych, które stanowią aneks do
Konstytucji.
5. Ostateczne decyzje Kongresu
Decyzje Kongresu są ostateczne i wiążące oraz nie podlegają procedurom
apelacyjnym zarówno do ISU jak i do innych zewnętrznych trybunałów z wyjątkiem
sytuacji opisanych w Art. 27 pkt 4.
Artykuł 10
1. Miejsce i data obrad Kongresu
Rada wskaże miejsce oraz datę przeprowadzenia każdego Zwyczajnego i
Nadzwyczajnego Kongresu.
Jeśli Związki Członkowskie ISU zgłoszą swoją chęć organizacji, to wybór miejsca
przeprowadzenia Kongresu będzie dokonywany spośród tych zgłoszeń.
2. Kworum Kongresu
W czasie określonym przez Sekretariat, Związki Członkowskie ISU muszą
zasygnalizować swoją chęć, lub jej brak, udziału w obradach Kongresu. Aby można
było przeprowadzić ważne Zwykły lub Nadzwyczajny Kongres musi być obecnych co
najmniej 50% Związków Członkowskich ISU. Jeśli przedstawiciele Związków
Członkowskich ISU opuszczą obrady Kongresu i ilość Związków Członkowskich ISU
zredukuje się do ilości mniejszej niż quorum obrady Kongresu mogą być kontynuowane
poprzez wyrażenie zgody większości pozostających Związków Członkowskich ISU.
3. Odwołanie lub przełożenie
Jeśli z jakichś przyczyn obrady Zwyczajnego Kongresu nie mogą się odbyć, Rada
winna powiadomić o tym wszystkie Związki Członkowskie ISU a decyzja o przesunięciu
bądź odwołaniu Kongresu może zostać podjęta głosami dwóch trzecich Związków
Członkowskich.

16

4. Głosowanie listowne
Jeśli obrady Kongresu nie odbędą się, to w przeciągu sześciu (6) tygodni po wcześniej
ustalonej dacie Rada zwróci się z prośbą do Związków Członkowskich ISU o listowne
głosowanie nad tymi wnioskami zgłoszonymi w Programie, które Rada uznaje za ważne
i podstawowe dla prawidłowego zarządzania ISU.
5. Komunikat dotyczący głosowania listownego
Rada ma zadbać publikację Komunikatu z prośbą o pisemne głosowanie na co najmniej
cztery (4) tygodnie przed końcem wyznaczonego w nim okresu nadsyłania odpowiedzi.
Artykuł 11
1. Zmiany Do Konstytucji, Klauzul Proceduralnych i Przepisów
Rada, Komitety Techniczne i Związki Członkowskie ISU są uprawnione do zgłaszania
propozycji zmian do Konstytucji, Klauzul Proceduralnych i Przepisów Ogólnych i
Specjalnych. Rada wraz z Komitetami Technicznymi są uprawnione do zgłaszanie
swoich propozycji dotyczących odpowiednich Gałęzi dotyczących zmian w Przepisach
Technicznych biorąc przy tym odpowiednio pod uwagę sugestie otrzymane od
Związków Członkowskich ISU.
2. Większość głosów niezbędna do przyjęcia zmian
a) Do przyjęcia zmiany do Konstytucji wraz z Klauzulami Proceduralnymi lub do
Przepisów Ogólnych i Specjalnych niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów
przy minimalnej obecności pięćdziesięciu procent (50%) Związków Członkowskich ISU.
W przypadku, gdy wynik obliczenia większości dwu trzecich daje ułamki, wtedy
większość dwu trzecich głosów stanowi następna większa liczba całkowita.
b) Zmiany w Przepisach Technicznych zgłoszone przez odpowiedni Komitet
Techniczny i zaakceptowane przez odpowiedniego Dyrektora Sportów,
Wiceprezydenta i Radę, jak również zmiany zaproponowane przez Radę uznaje się za
zaakceptowane, chyba że któryś ze Związków Członkowskich ISU w trakcie Kongresu
zgłosi sprzeciw który zostanie zaakceptowany zwykłą większością głosów. Zgłoszony
sprzeciw może dotyczyć jedynie Przepisów Technicznych i nie może zawierać żadnej
innej propozycji przekształcenia. Przepis zawarty w Przepisach Technicznych nie może
zmieniać lub przekształcać żadnego z przepisów zawartych w Konstytucji i Przepisach
Ogólnych i Specjalnych.
Artykuł 12
Języki – treść oryginalna
Oficjalnym językiem ISU jest język angielski, który winien być używany w całej
korespondencji, obradach Kongresu, oficjalnych dokumentach, umowach i
publikacjach. Zarówno w Statutach ISU, oraz wszystkich innych publikacjach ISU, tekst
zapisany w języku angielskim jest uważany za obowiązujący oryginał. Uzupełniającymi
językami ISU są francuski, niemiecki i rosyjski. Związki Członkowskie mogą tłumaczyć
dokumenty z języka angielskiego na inne języki, jednak w przypadku różnic z
oryginałem obowiązująca jest wersja angielska.
Obwieszczenia oraz prowadzenie wszystkich postępowań podczas międzynarodowych
imprez łyżwiarskich mają być formułowane w języku angielskim oraz, jeśli to konieczne,
również w innym języku.
Artykuł 13
1. Wybory - ważność wyborów
a) Wybory Prezydenta, Wiceprezydentów, Przewodniczących i członków Rady,
Przewodniczących i członków Komitetów Technicznych, Przewodniczącego i członków
Komisji Dyscyplinarnej mają być przeprowadzane podczas Kongresu co cztery lata.
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Oryginalnie kadencja ma wynosić cztery lata. Wszystkie stanowiska uznaje się za
opuszczone bezpośrednio przed wyborami. Poczynając od Kongresy 2014 i po
spełnieniu warunków zawartych w punkcie 3 tego Artykułu, wszyscy wybrani
Funkcjonariusze jak to zostało określone powyżej mogą służyć przez co najwyżej trzy
(3) kolejne czteroletnie kadencje. Na cele tego przepisu kadencje 2014 – 2016 oraz
2016-2018 są uznawane za jedną. Wszystkie kadencje pełnione przez Funkcjonariuszy
przed rokiem 2014 nie będą wliczane do maksymalnej liczby kadencji. Każde
stanowisko (Prezydenta, Wiceprezydentów, Przewodniczących i członków Rady,
Przewodniczących i członków Komitetów Technicznych, Przewodniczącego i członków
Komisji Dyscyplinarnej) należy liczyć oddzielnie co oznacza, że po wyborze na inne
stanowisko kadencje należy liczyć oddzielnie.
b) Aby zostać kandydatem w wyborach, dana osoba winna:
(i) posiadać obywatelstwo kraju, w którym działa Związek Członkowski ISU. Na
potrzeby Art. 16 pkt 1, Art. 20 pkt 2, Art. 25 pkt 3 obywatelstwo kandydata będzie mieć
decydujące znaczenie.
(ii) W przypadku posiadania podwójnego lub wielokrotnego obywatelstwa, to zgodnie
z brzmieniem podpunktu (i) powyżej zgłaszając się jako kandydat ma zadeklarować,
które obywatelstwo będzie brane pod uwagę. Odpowiedni, zadeklarowany Związek
Członkowski ISU musi wyrazić swoją zgodę.
(iii) Taka osoba nie może zostać zgłoszona z innym obywatelstwem do innych wyborów
odbywających się podczas tego samego Kongresu, nawet jeśli odpowiedni
zadeklarowany Związek Członkowski ISU wyrazi swoją zgodę.
2. Formularze dla Kandydatów
Przed rozpoczęciem obrad Kongresu wszyscy kandydaci do wyboru na wszystkie
obieralne stanowiska winni zadeklarować pisemnie na specjalnych formularzach,
ustalonych przez Radę i opublikowanych przez Sekretariat, swoją chęć kandydowania
na wybrane i wymienione stanowiska. W przypadku, gdy jeden kandydat zamierza
ubiegać się o różne stanowiska (np. Prezydent, Wiceprezydent, Przewodniczący
Komisji Technicznej, członek Komisji Dyscyplinarnej), musi to być jasno zaznaczone i
zostanie zrozumiane w ten sposób, że raz wybrana na jedno z tych stanowisk osoba
nie będzie się ubiegała o żadne inne stanowisko, które będzie wybierane później.
Niżej wymienione formularze ISU muszą zostać przesłane przez Związek Członkowski
kandydata lub inny Związek Członkowski ISU do Sekretariatu ISU na co najmniej sześć
(6) tygodni przed rozpoczęciem Kongresu:
a) Formularz zawierający imię i nazwisko, narodowość, przynależność do Związku
Członkowskiego ISU oraz inne dane osobiste kandydata.
b) Formularz zawierający życiorys (CV) kandydata.
c) Formularz zawierający podpisaną deklarację, że kandydat nie zajmuje stanowiska
Prezydenta/Przewodniczącego w żadnym ze Związków Członkowskich. Jeżeli
kandydat zajmuje obecnie taką pozycję, to należy załączyć potwierdzenie, że w
przypadku wyboru dana osoba bezzwłocznie zrezygnuje z tego stanowiska ze skutkiem
natychmiastowym.
d) Podpisany formularz zawierający deklarację akceptacji oraz pełnego
poszanowania i stosowania się do Przepisów ISU (W szczególności ale nie jedynie do
obowiązków Funkcjonariusza ISU, które zostały ustalone w poniżej Konstytucji i Kodzie
Etycznym ISU).
Poza poniższymi wyjątkami dotyczącymi uzupełniających nominacji, nominacje
nadesłane później niż ustalony termin lub nominacje niekompletne będą uznane za
nieważne. Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Kongresu winny być przekazane przez
Sekretariat ISU do Związków Członkowskich oraz Funkcjonariuszy ISU listy
kandydatów, pogrupowane pod względem zgłoszeń na stanowiska, zawierające imię i
nazwisko kandydata, jego CV oraz nazwiska przedkładających kandydaturę.
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W przypadku, gdy liczba kandydatur jest mniejsza niż liczba obsadzanych w wyborach
stanowisk, uzupełniające nominacje na dane pozycje mogą zostać wypełnione już po
rozpoczęciu Kongresu aż do upływu terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego.
Takie uzupełniające nominacje muszą zawierać wszystkie powyżej wymienione
formularze. Kandydaci uzupełniający będą mogli być zgłaszani na stanowiska na które
nie zostały zgłoszone żadne kandydatury zgodnie z punktem 2 powyżej i nie będą oni
mogli startować w innych wyborach przeciwko kandydatom nominowanym zgodnie z
punktem 2 powyżej.
3. Limit wieku
Aby zostać kandydatem w wyborach, kandydaci i ponowni kandydaci na obieralne
stanowiska funkcjonariuszy ISU (za wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu
Technicznego jak to wyszczególniono w Art. 20 § 2 i Przepisach Technicznych), nie
powinni przekroczyć przed wyborem na każde z obieralnych stanowisk granicy wieku
wynoszącej 75 lat. Wybrany Funkcjonariusz który w trakcie trwania swej kadencji
przekroczy granicę wieku 75 lat, w danej kadencji nie traci z tego powodu możliwości
kontynuacji służby.
4. Osoby nie spełniające warunków kandydowania
Osoby nie spełniające statusu amatora, który został zdefiniowany w Przepisach
Ogólnych, nie mogą kandydować w wyborach.
5. Wybory specjalne na zwolnione stanowiska
W przypadku, gdy w jednym z wybranych organów zostanie zwolnione stanowisko, to
na zwolnione miejsce wejdzie osoba, która podczas ostatnich wyborów uzyskała
najwyższą liczbę głosów spośród niewybranych kandydatów. Jeżeli zwolnione
stanowisko nie może zostać zajęte w powyższy sposób, to Rada winna bezzwłocznie
wyznaczyć osobę do jego zajęcia. Warunki sprawowania urzędu tej osoby wygasają
podczas następnego Kongresu, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory.
6. Pierwszeństwo
Wiceprezydent do spraw Łyżwiarstwa Szybkiego wybrany w 2016 roku będzie
Pierwszym Wiceprezydentem do Kongresu w 2018 roku. Wiceprezydent do spraw
Łyżwiarstwa Figurowego który zostanie wybrany w 2018 roku zostanie Pierwszym
Wiceprezydentem do Kongresu w 2022. To naprzemienne uzgodnienie będzie
automatycznie działało w kolejnych wyborach.
7. Kolejność pierwszeństwa Członków Rady i Członków Komitetów
Technicznych
Kolejność pierwszeństwa członków Rady, odpowiednio Gałęzi Łyżwiarstwa
Figurowego i Łyżwiarstwa Szybkiego, jak również odpowiednio członków pięciu
Komitetów Technicznych, jest ustalana na podstawie otrzymanej liczby głosów w
wyborach na te stanowiska.
8. Kolejność wyboru Członków Rady
Pierwszeństwo wyborów na członków Rady przechodzi na przemian pomiędzy
Łyżwiarstwem Figurowym a Łyżwiarstwem Szybkim podczas każdych normalnych
wyborów, poczynając w roku 2010 od Łyżwiarstwa Figurowego.
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Artykuł 14
1. Zwolnione stanowisko Prezydenta
Jeśli w trakcie trwania kadencji zostanie zwolnione stanowisko Prezydenta, jego
miejsce zajmie Pierwszy Wiceprezydent. Drugi Wiceprezydent zajmie stanowisko
Pierwszego Wiceprezydenta do kolejnych wyborów. Jeśli Pierwszy Wiceprezydent,
który zajmie stanowisko Prezydenta z powodu jego opuszczenia nie pochodzi z tej
samej Gałęzi łyżwiarstwa co Prezydent, to nie ma to wpływu na kolejność
naprzemiennego ustalenia pomiędzy Gałęziami ustalona w Artykule 13, pkt 6 i 8.
2. Zwolnione stanowisko Prezydenta
Jeśli zostanie zwolnione stanowisko Wiceprezydenta którejś z Gałęzi łyżwiarstwa, to
stanowisko zajmie pierwszy członek Rady z tej Gałęzi, a pozostali członkowie Rady
według kolejności pierwszeństwa, zgodnie z Artykułem 13 pkt 7, zajmą wynikające z tej
zmiany zwolnione stanowiska.
3. Zwolnione stanowisko Członka Rady
Jeśli zostanie zwolnione stanowisko członka Rady którejś z Gałęzi, to pozostali
członkowie Rady według kolejności pierwszeństwa, zgodnie z Artykułem 13 pkt 7,
zajmą zwolnione stanowiska wynikające z tej zmiany.
4. Zwolnione stanowisko w Komitecie Technicznym
Jeśli zostanie zwolnione stanowisko Przewodniczącego któregokolwiek z Komitetów
Technicznych lub członka Komitetu Technicznego, stanowisko Przewodniczącego
zajmie pierwszy w kolejności pierwszeństwa członek odpowiedniego Komitetu, a
pozostali członkowie Komisji według kolejności pierwszeństwa, zgodnie z Artykułem 13
punktami 5 i 7, zajmą zwolnione stanowiska wynikające z tej zmiany.
5. Złożenie urzędu
Jeżeli Związek któregoś z członków Rady, Komitetów Technicznych i Komisji
Dyscyplinarnej przestanie być Związkiem Członkowskim ISU, dany członek
automatycznie musi opuścić zajmowany urząd.
Artykuł 15
Członkowie Honorowi i Nagrody ISU
1. Uznaniowość Rady
Nagradzanie
stanowiskiem
Honorowego
Prezydenta
ISU,
Honorowego
Wiceprezydenta ISU, i Członka Honorowego ISU może zostać przydzielone wedle
uznania Rady osobie, która z własnej woli pełniła funkcję wybranego Funkcjonariusza
ISU lub mianowanego Doradcy oraz która aktywnie przyczyniła się do rozwoju
międzynarodowego łyżwiarstwa. Każda taka nominacja musi zostać potwierdzona
przez Kongres.
2. Kryteria
Rada powinna przyjąć następujące kryteria w celu przyznania tego tytułu
a) Kandydaci do tytułu Honorowego Prezydenta winni sprawować funkcję
Prezydenta przez co najmniej osiem (8) lat;
b) Kandydaci do tytułu Honorowego Wiceprezydenta winni sprawować funkcję
Wiceprezydenta przez co najmniej osiem (8) lat;
c)
Kandydaci do tytułu Honorowego Członka winni co najmniej sprawować funkcję
członka Komitetu Technicznego, Przewodniczącego Komitetu Technicznego;
mianowanego Dyrektora / Menadżera Sportów, Doradcy pracującego jako
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Funkcjonariusz; lub też członka Komisji Dyscyplinarnej lub/i poprzednio Komisji
Apelacyjnej przez co najmniej osiem (8) lat.
Na potrzeby podpunktu c) sumuje się okresy sprawowania różnych funkcji.
3. Członkowie Honorowi jako Doradcy
Po wyborze, Honorowy Członek nie może kandydować lub zostać wyznaczony na
stanowisko Funkcjonariusza ISU, jak również winien zaprzestać sprawowania funkcji
Sędziego
Głównego,
Zawodników
Kontrolera
Technicznego,
Specjalisty
Technicznego, Operatora i Powtórek, Sędziego, Startera lub Stewarda podczas
zawodów międzynarodowych, chyba że o to poproszony spełnia funkcje doradcze.
4. Relacje pomiędzy Honorowymi Członkami i Funkcjonariuszami
Honorowy Członek, gdy zostanie o to poproszony, może służyć radą
Funkcjonariuszom, jak również podtrzymywać kontakt pomiędzy Członkami
Honorowymi a Funkcjonariuszami.
5. Złota Nagroda Zasługi ISU
„Złota Nagroda Zasługi ISU” może zostać przyznana przez Radę jako nagroda za
wartościowy wkład w międzynarodową działalność ISU. Nagroda ta może zostać
przyznana jedynie Funkcjonariuszom lub innym osobom, które służyły dyscyplinom
sportowym ISU jak poniżej:
a) Złota odznaka zasługi dla Funkcjonariuszy i Oficjeli ISU:
i) Sędziowie ISU/Kontrolerzy Techniczni, Starterzy lub Stewardzi Zawodników którzy
pełnili funkcje w takim zakresie na Mistrzostwach ISU/ ZIO łącznie przez co najmniej
15 lat;
ii) Sędziowie ISU którzy pełnili funkcję Sędziów na Mistrzostwach ISU/ZIO łącznie
przez co najmniej 20 lat;
iii) Funkcjonariusze i Oficjele którzy są szeroko uznawani za tych, którzy poczynili
wyjątkowy lub nadzwyczajny wkład w międzynarodowe zarządzanie sportami ISU
łącznie przez co najmniej 10 lat. W wyjątkowych przypadkach ISU może odstąpić od
tego wymogu czasowego.
b) Złota Nagroda Zasługi ISU za Wkład Organizacyjny. Nagroda ta może zostać
przyznana tylko tym osobom (np. osobom pracującym w Związkach Członkowskich
ISU, pracownikom Sekretariatu, osobom innych organizacji) którzy wnieśli wyjątkowy
wkład do dyscyplin sportu ISU przez co najmniej 15 lat.
c) Aplikacja w celu przyznania Złotej Nagrody Zasługi ISU ma zostać przesłana do
Dyrektora Generalnego a następnie zaakceptowana przez Radę ISU.
d) Złota Nagroda Zasługi powinna być przyznawana w formie odznaki.
e) nazwiska wszystkich osób nagrodzonych Złotą Nagrodą Zasługi będą
opublikowane w Konstytucji/ Przepisach Ogólnych.
6. Inne nagrody
Rada może zadecydować o stworzeniu innych rodzajów nagród jak również przyjąć
Przepisy mówiące jakim osobom i w jakich okolicznościach takie nagrody byłyby
przyznawane.
7. Cofnięcie Nagrody Honorowej
a) Rada może cofnąć nagrodę honorową, również tę którą przyznał Kongres jeśli w
opinii Rady jeśli osoba ta dokonała jakichkolwiek wykroczeń przeciwko Kodeksowi
Etycznemu ISU, jak również zachowywała się niewłaściwie lub działała przeciw
duchowi Statutów ISU i takie wykroczenie, złe zachowanie lub działanie naraża na
szwank dobre imię lub interes ISU lub też powagę tej nagrody.
b) Rada może nie podejmować tej decyzji samodzielnie ale przedstawić ją w formie
rekomendacji Kongresowi.
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c) Przed podjęciem decyzji przez Radę dana osoba powinna zostać pisemnie
poinformowana jak również musi ona mieć szanse na pisemne wyjaśnienie lub
przeprosiny. Wyjaśnienie to powinno wpłynąć w ciągu 15 dni od otrzymania pisemnego
powiadomienia.
d) Rada może zawiesić Honorowe Członkostwo wliczając w to honorową
prezydenturę lub honorową wiceprezydenturę w zależności od procedury związanej z
wycofaniem takiej nagrody, w szczególności jeśli jest koniecznym czekać na decyzję
sądu lub innego organu.
e) Decyzja Rady nie jest sankcja dyscyplinarną, i ta decyzja nie rządzą żadne reguły
prawne ponieważ takie nie istnieją w stosunku do przyznawanie nagrody honorowej.
f) W przypadku nagród honorowych o których mowa w pkt 1 powyżej decyzja Rady
musi być potwierdzona przez następny Kongres. Z wyjątkiem tego potwierdzenia żadne
odwołania nie są dozwolone przeciw decyzji Rady i/lub Kongresu podjętej zgodnie z
niniejszym paragrafem 7.
B. Rada
Artykuł 16
1. Skład
Rada ISU jest najważniejszym organem ISU pomiędzy dwoma Kongresami. Rada
składa się z Prezydenta, Wiceprezydenta i pięciu (5) członków dla Gałęzi Łyżwiarstwa
Figurowego, oraz Wiceprezydenta i pięciu (5) członków dla Gałęzi Łyżwiarstwa
Szybkiego. Wszyscy członkowie Rady ISU mają posiadać różne obywatelstwa oraz być
członkami różnych Związków Członkowskich.
2. Prezydent
a) Prezydent reprezentuje ISU zarówno w wymiarze prawnym jak i pozaprawnym. W
przypadku, gdy Prezydent nie jest zdolny lub nie jest w stanie pełnić swej funkcji, na
czas trwania jego niezdolności lub niemożności winien on być zastąpiony przez
Pierwszego Wiceprezydenta.
b) Jeśli tak zadecyduje Rada, to Prezydent może prowadzić i zamykać wszystkie
największe negocjacje telewizyjne i handlowe. Wszystkie umowy handlowe muszą być
podpisane zarówno przez Prezydenta jak i przez Dyrektora Generalnego za wiedzą
Rady.
c) Prezydent przewodniczy spotkaniom Rady i obradom Kongresu.
d) W zakresie obowiązków nadzorczych Rady, Prezydent skupia się na kontroli
zagadnień komercyjnych, mediów/komunikacji i z zakresu prawa.
e) Prezydent reprezentuje ISU przed wszystkimi innymi organizacjami sportowymi,
wliczając w to, ale nie jedynie, Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oraz inne
Związki Międzynarodowe. Mając na względzie dobro ISU Rada może wskazać inną
osobę do reprezentowania ISU w kontaktach z MKOl.
f) Prezydent decyduje w sprawach związanych z wyznaczaniem Sędziów Głównych,
Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Operatorów Danych i
Powtórek, Członków OAC (Official Assessment Commision – Oficjalnej Komisji Oceny)
dla Łyżwiarstwa Figurowego jak również Sędziów Głównych, Zastępców Sędziów
Głównych, Video Asystentów Sędziów Głównych, Starterów, Stewardów Zawodników
w Łyżwiarstwie Szybkim/ Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze na Zimowe Igrzyska
Olimpijskie, Młodzieżowe Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa ISU, zawody ISU
Grad Prix dla Łyżwiarstwa Figurowego, zawody Pucharu Świata ISU (w sprawie
wyjątków dotyczących Toru Krótkiego – patrz §286, pkt.3, §289 pkt 5c) oraz §289, pkt
7.a)), Puchar Świata Juniorów w Jeździe Synchronicznej na Lodzie ISU, jak również na
każde nowe zawody ISU wprowadzone przez Radę biorąc pod uwagę propozycję od
odpowiedniego Wiceprezydenta. Odpowiedni Wiceprezydent przygotowuje propozycje
w porozumieniu z odpowiednimi Dyrektorami Sportowymi oraz odpowiednim
Komitetem Technicznym. Wybór kandydatów ma być przedstawiony Związkom
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Członkowskim ISU, do których należ wybrani Oficjele tak szybko jak tylko się da, lecz
nie później do 15 Sierpnia każdego sezonu.
3. Wiceprezydenci
a) W przypadku gdy dany Wiceprezydent nie jest zdolny lub nie jest w stanie pełnić
swej funkcji, to na czas trwania jego niezdolności lub niemożności ma być zastąpiony
przez członka Rady odpowiedniej Gałęzi wybranego największą liczbą głosów.
b) Podczas trwania obrad Kongresu odpowiedni Wiceprezydent przewodniczy
spotkaniom Gałęzi odpowiednio do spraw Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa
Szybkiego.
c) Każdy z Wiceprezydentów w swojej Gałęzi nadzoruje pracę Dyrektorów
Sportowych, Komitetów Technicznych i Komisji Rozwoju.
d) W obszarze Programu Rozwoju w szczególności mają oni:
i) Podejmować decyzje przygotowane przez Komisję Rozwoju odnośnie Programu
Rozwoju ISU, jak również każdy z Projektów Rozwojowych i budżetów dla Projektów i
Programów;
ii) Akceptować raporty dotyczące implementacji Projektów i Programu;
iii) W asyście Skarbnika, Koordynatora ds. Rozwoju i Sekretariatu sprawdzać
poprawność końcowych rozliczeń Projektów lub też do ich sprawdzenia zaangażować
zewnętrznego audytora;
iv) Regularnie raportować Radzie w sprawach ujętych w podpunktach i) – iii).
e) Odnośnie prac Komitetów Technicznych mają nadzorować działalność Komitetów
Technicznych, wliczając w to zarządzanie Przepisami Technicznymi. Jeśli
Wiceprezydent uzna, że zmiany Przepisów Technicznych zaproponowane przez
Komitet Techniczny są w sprzeczności z polityką ISU i/lub powodują nadmierne wydatki
i/lub nie są spójne z przepisami panującymi w innych dyscyplinach sportowych ISU, to
Wiceprezydent ma obowiązek powiadomić o tym Radę.
f) Rada ma być poinformowana o bieżących działaniach Wiceprezydentów
dotyczących danych im Gałęzi. W niektórych przypadkach Wiceprezydenci mogą
otrzymać wsparcie od innych członków Rady, innych Funkcjonariuszy i Doradców.
g) W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i prowadzenia Imprez ISU jak również
wdrażania i zabezpieczania praw handlowych ISU, w obszarze dotyczącym
Koordynacji Imprez mają nadzorować i koordynować działania Koordynatorów Imprez,
Asystentów Koordynatorów Imprez, Asystentów Koordynujących Regionalne Zawody
działając w bliskiej współpracy z Dyrektorem Generalnym.
h) W obszarze dotyczącym wyznaczania Oficjeli, zgodnie z Art. 16 pkt. 2 f), mają
przygotowywać i przekazywać propozycje decyzji Prezydenta po konsultacjach z
odpowiednimi Dyrektorami Sportowymi oraz odpowiednim Komitetem Technicznym.
4. Doradcy Rady
Radzie asystują Skarbnik oraz Doradca(cy) Prawny(i) wyznaczeni przez Radę, którzy
mają prawo uczestnictwa w spotkaniach Rady. Według swojego uznania Prezydent
może również zaprosić inne osoby. Doradcy mają prawo głosu w Radzie ale nie mogą
głosować. Dawni Prezydenci, Wiceprezydenci, byli Członkowie Rady, mogą zostać
wyznaczeni przez Radę do specjalnych zadań określonych przez Radę. Ich zadania
będą zdefiniowane w opisie stanowisk.
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Artykuł 17
1. Zadania Rady
Do zadań i kompetencji Rady należą:
a) Określanie polityki ISU oraz decydowanie w sprawach dotyczących ogólnej
koordynacji struktury i strategii ISU.
b) Wyznaczanie i, jeśli to koniczne, zwalnianie Dyrektora Generalnego, które wymaga
głosów dwóch trzecich członków Rady głosujących nad takim przyjęciem lub
zwolnieniem, wliczając w to głos Prezydenta.
c) Zgodnie z decyzjami Związków Członkowskich podjętymi podczas Kongresu,
kontrola spraw ISU prowadzonych przez Dyrektora Generalnego i Dyrektorów
Sportowych, Komitetów Technicznych, Koordynatora Imprez, Asystenta Koordynatora
Imprez, Asystentów Koordynujących Regionalne Zawody i Komisję Rozwoju wliczając
w to kontrolę realizacji postanowień. Jednakże Rada może wstrzymać realizację
postanowień do następnego Kongresu, w przypadku gdy wdrażanie w życie tych
postanowień pociąga za sobą poważne negatywne skutki finansowe, które nie zostały
przewidziane w momencie ich przyjmowania.
d) Określanie miejsc, w których będą przeprowadzane Mistrzostwa ISU i inne Zawody
ISU, biorąc pod uwagę stanowisko Dyrektora Generalnego, i Koordynatorów Imprez.
e) Zabezpieczenie i sprawdzanie odpowiedniej kontroli rachunków oraz zarządzania
majątkiem;
f) Przygotowanie i przedstawianie Kongresowi rocznych budżetów, biorąc pod uwagę
uwagi Dyrektora Generalnego i Skarbnika.
g) Podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania nowych Związków
Członkowskich ISU lub też, w razie potrzeby, zawieszanie praw Związków
Członkowskich ISU które dopuściły się złamania ustaleń zawartych w Statutach ISU,
lub też nie wypełniają podstawowych wymogów członkostwa. Zawieszenie praw
Związku Członkowskiego winno zostać podjęte głosami co najmniej siedmiu (7)
członków Rady. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, decyzja o zawieszeniu praw
może zostać podjęta jedynie przez Kongres. W oczywistych przypadkach złamania
ustaleń zawartych w Statutach ISU Rada jest zobowiązana zawiesić w prawach
odpowiedni Związek Członkowski lub Związki Członkowskie ISU. Jeśli ta możliwość nie
zostanie wykorzystana, decyzja o zawieszeniu praw bądź wydaleniu Związku
Członkowskiego może zostać podjęta jedynie przez Kongres. Przed zawieszeniem
Związku Członkowskiego ISU, który nie spełnia minimalnych wymogów członkostwa,
Rada może wykorzystać swój autorytet i zwolnić go z niektórych wymogów, zgodnie z
Art. 6 pkt 3 e) i f).
h) Decyzje dotyczące odwołań od decyzji Komitetów Technicznych i Oficjeli ISU
dotyczące łamania technicznych przepisów sportowych po zapewnieniu
sprawiedliwego przesłuchania. Tego rodzaju decyzje Rady są niepodważalne i nie
podlegają dalszym odwołaniom wewnątrz ISU jak i do żadnych zewnętrznych
trybunałów.
i) Zatwierdzanie rozstrzygnięć spraw, w których odwołano się do Sportowego Sądu
Rozjemczego (Court of Arbitration for Sport, CAS) zgodnie z Art. 26, jak i rozpraw
dotyczących wniesionych skarg zgodnie z Art. 27.
j) Ustalanie werdyktów i rozstrzygnięć we wszystkich sporach pomiędzy Związkami
Członkowskimi ISU bądź skarg jednych Związków Członkowskich ISU na inne. Decyzja
Rady winna być uznana za ostateczną.
k) Wyznaczenie Skarbnika oraz Doradcy(ów) Prawnego(ych), którzy mogą
uczestniczyć w zebraniach Rady. Osoby zajmujące te stanowiska mają prawo
czynnego udziału w zebraniach jednak bez prawa do głosowania. W miarę potrzeb
Rada winna określać obowiązki, które mają wypełniać osoby wyznaczone na te
stanowiska.
l) Wyznaczanie oraz zwalnianie pozostałych Funkcjonariuszy i Koordynatorów, na/ze
stanowisk Dyrektorów Sportowych, Komisji, Koordynatorów Imprez, Zastępców
Koordynatorów Imprez, Asystentów Koordynujących Regionalne Zawody,
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Koordynatora Rozwoju i członków Komisji Rozwoju lub Doradców jak to przewidziano
w szczegółowych Statutach ISU. Wybrani Funkcjonariusze nie mogą służyć jako
Doradcy.
m) Podejmowania decyzji dotyczących miejsca i terminu organizowania przyszłych
Kongresów, zgodnie z Art. 9 pkt 1. a) oraz Art. 10 pkt 1.
n) Jeśli zostanie to uznane za konieczne, wyznaczanie parlamentarzystów, by
wspierali Prezydenta w funkcji Przewodniczącego pełnych posiedzeń Kongresu oraz
Wiceprezydentów w funkcji przewodniczących sesji Kongresu dotyczących spraw
Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa Szybkiego. Wyznaczanie Grup Redakcyjnych
w celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania brzmienia propozycji podlegających
zmianie w trakcie trwania obrad.
o) Określanie tematów Forów prowadzonych podczas Kongresu oraz prowadzenie
Kongresu.
p) Sprawowanie obowiązków ceremonialnych takich jak dekoracje medalami podczas
Mistrzostw ISU i innych ważnych Imprezach ISU, wręczanie specjalnych nagród ISU
oraz wyznaczanie Reprezentantów ISU, którzy będą wypełniać powyższe powinności.
Prezydent ma prawo zmiany wyznaczonych Reprezentantów ISU (patrz również Art.
38 pkt 3).
q) W przypadku, gdy tego wymagają i usprawiedliwiają to specjalne okoliczności
i) przekształcenie każdego przepisu w Przepisach Ogólnych, Przepisach
Specjalnych i Przepisach Technicznych;
ii) zawieszenie działania każdego przepisu w Przepisach Ogólnych, Przepisach
Specjalnych i Przepisach Technicznych;
iii) aby zapobiec nadzwyczajnym trudnościom, danie możliwości odstępstwa od
wymogu wyszczególnionego w każdym z przepisów w Przepisach Ogólnych i
Przepisach Specjalnych.
Aby rada mogła działać zgodnie z pkt 1 q) i mogła zmodyfikować, zawiesić lub
zagwarantować odstępstwo od każdej z zasad w Przepisach Ogólnych, Przepisach
Specjalnych i/lub Przepisach Technicznych, muszą zaistnieć “szczególne okoliczności”
które, na potrzeby tego punktu, zostają określone jako okoliczności nietypowe i rzadkie
i które w konsekwencji wymuszają działanie Rady w zastępstwie Kongresu jak również
stwarzają odpowiednią podstawę do przeprowadzenia działań Rady.
W przypadku braku wyjątkowych okoliczności w sytuacji nagłej która wymaga i
sankcjonuje natychmiastowe działanie Rady, Związki Członkowskie ISU zostaną w
czternastodniowym (14) terminie pisemną notą powiadomione o proponowanej zmianie
Przepisu(ów) i dostaną możliwość wyrażenia na piśmie swojego komentarza
dotyczącego proponowanej zmiany Przepisu(ów) zanim Rada podejmie jakiekolwiek
działania zgodne z tym punktem 1q).
r) Interpretacja Statutów ISU oraz wszelkich innych decyzji i dokumentów ISU. Przy
interpretowaniu polityki, procedur i Przepisów ISU Rada bierze pod uwagę następujące
pierwszeństwo: w pierwszej kolejności należy odwoływać się do Konstytucji, w drugiej
do Przepisów Ogólnych, w trzeciej do Przepisów Specjalnych, w czwartej do Przepisów
Technicznych a w dalszej do ustanowionych zwyczajów i praktyk, wliczając w to
zwyczaje i praktyki wcielane w życie za pośrednictwem Memorandów dotyczących
Zawodów, Komunikatów ISU oraz Listów Obiegowych;
s) Określanie specjalnych pełnomocnictw i władzy Dyrektora Generalnego oraz
Dyrektorów Sportów zgodnie z odpowiednimi ogólnymi wytycznymi zakreślonymi w Art.
18 i 19.
t) Nakładanie kar finansowych na Związki Członkowskie ISU za złamanie ustaleń
zawartych w Konstytucji i Przepisach. Nałożona kara winna być adekwatna do winy;
u) Rada jest upoważniona do dostosowania do pracy Organów ISU wszelkich
niezbędnych Przepisów, włączając poniższe lecz nie ograniczając się tylko do nich:
i) Zasady określania sankcji zatwierdzonych przez Statuty ISU;
ii) Honorowe Zasady zgodne ze Statutami ISU;
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iii) Przepisy Antydopingowe w odniesieniu do zawodników, trenerów, osób
zarządzających, personelu medycznego i Oficjeli;
iv) Przepisy i klauzule proceduralne odnośnie działania wszystkich Organów
Doradczych wybranych przez Kongres lub wyznaczonych przez Radę.
v) Przechowywanie dokładnych pisemnych zapisów i protokołów z zebrań i działań
Rady.
w) Podejmowanie decyzji w sprawach związanych ze złamaniem Przepisów
dotyczących statusu amatora przez Oficjeli, Funkcjonariuszy, Łyżwiarzy jak również
inne osoby obecnie lub w przyszłości działające w ISU lub biorące udział w Zawodach
ISU , Mistrzostwach, Kongresie lub innych działaniach.
x) Na życzenie Związków Członkowskich ISU, zgodnie z Art. 3 pkt 1, ocenianie
działalności prowadzonej przez Związki Członkowskie ISU i związanej z Łyżwiarstwem
Figurowym i Łyżwiarstwem Szybkim polegającej na rozwoju popularności i
rozpoznawalności Sportów ISU, jak również zwiększaniu liczby uczestników oraz, jeśli
zachodzi taka potrzeba, tworzenie ram do koordynacji międzynarodowej. Wyżej
wymienione rodzaje działalności w żadnym przypadku nie mogą wchodzić w konflikt z
już istniejącymi Dyscyplinami ISU, czyli Łyżwiarstwem Indywidualnym & w Parach,
Tańcami na Lodzie, Łyżwiarstwem Synchronicznym, Łyżwiarstwem szybkim oraz
Łyżwiarstwem szybkim na Torze Krótkim, jak zapisano w Statutach ISU.
2.Ostateczność decyzji Rady
a) Decyzje podjęte przez Radę a znajdujące się w jej gestii i mocy są ostateczne i nie
podlegają odwołaniom poza wyjątkami jasno przedstawionymi w innych
postanowieniach Statutów ISU. Wszystkie ostateczne decyzje Rady mogą ponownie
podlegać rozpatrzeniu przez Kongres podczas jego kolejnego Zwyczajnego lub
Nadzwyczajnego zjazdu. Patrz Art. 30, pkt 21.
b) Jeśli decyzje rady będą mogły zostać odwołane na podstawie szczegółowych
zapisów w Statutach ISU, to Rada posiada moc decydowania że takie odwołanie nie
będzie miało efektu opóźniającego jeśli Rada uzna, że takie opóźnienie wpłynęłoby
negatywnie na reputację lub wiarygodność ISU.
3. Wsparcie Rady
W zakresie realizacji swoich działań Rada jest wspierana przez Dyrektora Generalnego
i Sekretariat, innych Funkcjonariuszy i Koordynatorów (patrz Art. 8 pkt b) i c)) oraz
Doradców jak również posiada moc wyznaczania konkretnych zadań Doradcom, w
granicach określonych przez Art. 18, 19, 20, 21, 22 i 24.
C. Dyrektor Generalny
Artykuł 18
Dyrektor Generalny jest wyznaczany przez Radę i odpowiedzialny za:
a) Prowadzenie codziennych interesów i działań finansowych ISU zgodnie z
decyzjami Kongresu i Rady.
b) Działanie Sekretariatu i kierowanie jego personelem.
c) Składanie raportów do oraz przyjmowanie poleceń od Prezydenta.
d) Zawieranie umów niezbędnych do funkcjonowania Sekretariatu lub spraw ISU, z
pełnej zgodności z procedurami opisanymi w Systemie Wewnętrznej Kontroli ISU który
będzie dorocznie przeglądany i akceptowany przez Radę.
e) Łącznie wraz z Prezydentem za zawieranie wszystkich umów handlowych zgodnie
z procedurami opisanymi w Systemie Wewnętrznej Kontroli ISU. Z tego powodu
Dyrektor Generalny ma być włączony bądź odpowiednio poinformowany w sprawach
dotyczących negocjacji wszystkich kontaktów handlowych. Należy powiadomić o nich
Radę.
f) Zapewnienie wejścia w życie i ochrony umów handlowych (telewizyjnych i
reklamowych) we współpracy z Wiceprezydentami i Koordynatorami Imprez. W
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porozumieniu z Wiceprezydentami i Koordynatorami Imprez i w miarę potrzeb, branie
udziału lub wyznaczanie pracowników ISU do udziału w Imprezach ISU i/lub
wizytacjach w trakcie przygotowań Imprez ISU.
g) Przygotowywanie i składanie Radzie dwuletnich sprawozdań budżetowych, do
następnego przedłożenia ich Kongresowi przez Radę. Wysokość środków
przeznaczanych dla Sekretariatu winna być określana corocznie przez Radę, z
wzięciem pod uwagę opinii Dyrektora Generalnego.
h) Stały nadzór i sprawdzanie, czy księgowanie i zarządzanie środkami trwałymi
podlegają odpowiedniej, możliwej do rewizji, kontroli.
i) Organizowanie Kongresów.
j) Doradzanie Radzie w sprawach związanych z przyjmowaniem nowych Związków
Członkowskich ISU oraz, jeśli to konieczne, zawieszanie Związków Członkowskich ISU
które złamały Statuty ISU, lub które nie zdołały sprostać minimalnym wymaganiom
członkostwa. Dyrektor Generalny może również korzystać ze wsparcia Doradców.
k) Nadzór oraz doradzanie Radzie w odpowiednich decyzjach i rozwiązaniach
dotyczących wszystkich sporów pomiędzy Związkami Członkowskimi ISU oraz skarg
zgłaszanych przez jedne Związki Członkowskie ISU na inne.
l) Przygotowywanie, wprowadzanie w życie oraz nadzór nad planami komunikacji
(wewnętrznej i zewnętrznej) oraz programów public relations, jak również nadzór i
koordynacja nad obszarami komunikacji i statystyk.
m) Przygotowywanie w porozumieniu z Prezydentem, programu oraz materiałów do
użytku podczas wszystkich zebrań Rady, oraz uczestniczenie w jej zebraniach z
prawem zabierania głosu ale bez prawa do głosowania.
n) Informowanie Rady, w okresach pomiędzy jej zebraniami, o wszystkich istotnych
zagadnieniach związanych z działalnością ISU.
o) Uczestniczenie, zgodnie z własnym uznaniem, w każdym z zebrań lub w części
zebrania każdego z organów ISU, kiedy zaznajomienie się z postępowaniami zostanie
uznane za przydatne.
p) Rekrutowanie oraz zatrudnianie/zwalnianie personelu i informowanie o tym Rady.
q) Podpisywanie w imieniu ISU dokumentów ze stronami wewnętrznymi i
zewnętrznymi.
r) Podpisywanie wraz z Prezydentem, jako przedstawiciel ISU, Honorowych
Dyplomów itp.
s) Nadzorowanie, w zakresie wyznaczonym przez Prezydenta, kontaktów z
organizacjami zewnętrznymi, takimi jak MKOL, inne Federacje Sportowe, Narodowe
Komitety Organizacyjne, Rady Miast itp.
t) Wyznaczanie personelu do innych Organów ISU. Personel będzie pracował dla
wyznaczonego Organu, ale jako pracownicy etatowi będą podlegali odpowiedzialności
Dyrektora Generalnego.
u) W celu uzyskania odpowiedniej informacji oraz zapewnienia wsparcia i informacji
Prezydentowi i Radzie, posiada moc zwoływania, koordynowania i zarządzania
spotkaniami każdego z organów ISU za wyjątkiem Rady.
v) Z odpowiednim zachowaniem poufności, działanie jako łącznik pomiędzy Radą i
każdym innym organem ISU aby dostarczyć Radzie informacji wspierających podjęcie
decyzji.
w) Działanie, zgodnie ze wskazówkami Prezydenta/Rady, jako rzecznik w sprawach
dotyczących ogólnego funkcjonowania ISU.
x) We współpracy ze Skarbnikiem, monitorowanie wdrażania wytycznych
dotyczących wydatków, w razie potrzeby przedkładanych Radzie do ratyfikacji. Raporty
wydatków Dyrektorów Sportowych i Rady mają być sprawdzone i zaakceptowane przez
Dyrektora Generalnego.
y) Wypełnianie zadań specjalnych wyznaczanych w miarę potrzeb przez Radę.
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D. Dyrektorzy Sportów
Artykuł 19
1. Ogólne Zadania Dyrektorów Sportów
Rada wyznacza Dyrektorów Sportów. Działają oni jako łącznicy pomiędzy Radą i innymi
Organami ISU w zakresie zagadnień dotyczących politycznego/filozoficznego oraz
technicznego wymiaru sportu. Aby móc realizować powierzone im działania Dyrektorzy
Sportów muszą posiadać duże doświadczenie związane z dyscyplinami sportowymi
ISU, dla których działają, oraz posiadać praktyczne, techniczne, inter-personalne i
profesjonalne umiejętności oraz wiedzę.
Poniższe nominacje są obowiązkowe:
a)
Dyrektor Sportów d/s Łyżwiarstwa Figurowego;
b)
Dyrektor Sportów d/s Łyżwiarstwa Szybkiego;
Dodatkowi Dyrektorzy Sportów do pełnienia funkcji związanych ze sportem mogą
zostać wyznaczeni przez Radę.
Każdy Dyrektor Sportowy ma mieć określony przez Radę zakres obowiązków.
Rada może wyłonić spośród Dyrektorów Sportów jednego Koordynatora zajmującego
się ogólnymi kwestiami związanymi ze sportem oraz/lub w związku ze szczególnymi
zadaniami i projektami. Dyrektorzy Sportów, jeśli to możliwe i niezbędne, mogą również
występować w funkcji Koordynatorów Imprez. Dyrektorzy Sportów raportują do
odpowiednich Wiceprezydentów.
2. Zadania Dyrektorów Sportów
Do zadań i uprawnień Dyrektorów Sportów należą:
a) doradzanie Radzie w sprawach polityki i wdrażania polityk ISU dotyczących
działalności ISU związanej ze sportem: bieżące informowanie Rady o wszystkich
istotnych sprawach.
b) Koordynacja działalności sportowej ISU wliczając w to administrację i kontrolę nad
telewizją i ustaleniami reklamowymi: wprowadzanie w życie decyzji i rezolucji Kongresu
związanych z funkcjami Dyrektorów Sportów.
c) Bliska współpraca z Komisją Rozwoju i Komitetami Technicznymi nad
propozycjami Programów Rozwoju ISU, Projektów Rozwojowych oraz
odpowiadających im budżetom przygotowanym przez Komisję Rozwoju do ostatecznej
akceptacji przez odpowiedniego Wiceprezydenta; w przypadku przeciągających się
sporów opinii zgłaszanie swoich komentarzy do Wiceprezydentów; wspieranie
Wiceprezydentów w monitorowaniu, poprawnej implementacji i rozwoju Programu,
Projektów i budżetu.
d) Wspieranie Komitetów Technicznych w przygotowaniu, nadzorze oraz rozwoju
czteroletnich programów dotyczących aktywności związanych ze sportem;
monitorowanie wdrażania takich planów poprzez kierowanie i nadzór nad działaniami
wszystkich zaangażowanych stron aby zapewnić stałe ukierunkowanie na strategiczne
kierunki rozwoju ISU zgodnie z decyzjami Kongresu i Rady, dokonywanie wszystkich
niezbędnych zmian do planu oraz przygotowanie w miarę potrzeb raportów z
zaawansowania prac.
e) Doradzanie Wiceprezydentom i Prezydentowi w sprawach związanych z
wyznaczaniem niezbędnych Oficjeli na Imprezy ISU. Zgodnie z Art. 16 pkt. 2.f)
f) Sprawdzanie warunków, w jakich zostały ustanowione nowe rekordy; Rada
zatwierdza ważność rekordów.
g) Nadzór i, po konsultacjach z odpowiednimi organami i Doradcami, doradzanie
Radzie we współpracy z Dyrektorem Generalnym odnośnie przyjmowania wszystkich
Przepisów niezbędnych do funkcjonowania Dyrektorów Sportów, wliczając w to, ale nie
ograniczając się do: (1) zasad nadzoru nad karami usankcjonowanymi w Statutach ISU,
(2) Przepisów Honorowych zgodnych z ze Statutami ISU, (3) Przepisów
Antydopingowych w stosunku do Zawodników, Trenerów, kierowników, personelu
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medycznego, instruktorów i Oficjeli, (4) Przepisów i klauzul proceduralnych w stosunku
do Organów Doradczych wybranych przez Kongres lub wyznaczonych przez Radę.
h) Regularne kontaktowanie się z Dyrektorem Generalnym w celu zapewnienia
odpowiednich pomocy niezbędnych do zachowania celów i planu pracy ISU i
Dyrektorów Sportowych.
i) Przechowywanie dokładnych zapisów i sprawozdań ze spotkań i działań
Dyrektoriatu Sportów oraz regularne informowanie Rady.
j) Składanie Radzie okresowych raportów ze swojej działalności podsumowujących
aktywność oraz podejmujących problemy wraz z propozycjami ich rozwiązań.
k) Na zakończenie każdego sezonu przedkładanie Radzie budżetu zawierającego
wydatki planowane na nadchodzący sezon.
l) We współpracy z odpowiednim Komitetem Technicznym prowadzenie seminariów,
szkół oraz egzaminów dla Oficjeli z ich obszarów sportu.
3. Warunki dotyczące Dyrektorów Sportów
Wszyscy Dyrektorzy Sportów będą działali z kraju swojej rezydencji, będą w stanie
często
podróżować
i
będą
wynagradzani
odpowiednio
do
swojego
zakresu/obszaru/czasu aktywności na podstawie decyzji Rady. Nie mogą zajmować
żadnych oficjalnych stanowisk w ISU, Związkach Członkowskich i/lub publicznych lub
prywatnych organizacjach zaangażowanych w działalność związaną z łyżwiarstwem i
nie być trenerem.

E. Komitety Techniczne
Artykuł 20
1. Liczba Komitetów Technicznych
Ustanowiono następujące Komitety Techniczne: Łyżwiarstwa Figurowego
Indywidualnego i w Parach, Tańców na Lodzie, Jazdy Synchronicznej, Łyżwiarstwa
Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze. Każdy z Komitetów
Technicznych składa się z wybranego Przewodniczącego, który posiada przeważający
głos, trzech wybranych członków (czterech, w przypadku Komitetu Technicznego ds.
Łyżwiarstwa Figurowego Indywidualnego i w Parach) oraz dwóch dodatkowych
członków, z których jeden jest Łyżwiarzem a drugi Trenerem. Łyżwiarz i Trener będą
następnie wyznaczeni przez Radę, również na podstawie rekomendacji
przedstawionych przez odpowiedni Komitet Techniczny i Dyrektora Sportów.
2. Kwalifikacje i skład
a) Wszyscy członkowie wchodzący w skład jednego Komitetu Technicznego winni być
różnej narodowości oraz reprezentować różne Związki Członkowskie.
b) Nie dotyczy Łyżwiarstwa Szybkiego.
c) Rada ISU, w konsultacji z odpowiednim Komitetem Technicznym oraz
odpowiednim Dyrektorem Sportów wybierze po jednym Łyżwiarzu do każdego z
komitetów Technicznych. Wybrany Łyżwiarz musiał brać udział w conajmniej jednej
Imprezie ISU w ciągu ostatnich 8 sezonów (pomiędzy 1 sierpnia i 30 kwietnia)
poprzedzających Kongres wyborczy.
d) Trener zostanie wybrany przez Radę i w konsultacji z odpowiednim Komitetem
Technicznym oraz Dyrektorem Sportów po wyborze Łyżwiarza. Trener, który zostanie
wyznaczony na członka Komitetu Technicznego, musiał pracować jako pierwszy trener
Zawodnika uczestniczącego w co najmniej jednej Imprezie ISU lub Seniorskiej Imprezie
Międzynarodowej w przeciągu 10 sezonów poprzedzających wybory Kongresu jak
również musi on posiadać obywatelstwo kraju innego Związku Członkowskiego ISU od
pozostałych wcześniej wybranych członków Komitetu, oraz wybranego przez Radę
Łyżwiarza. Trener wyznaczony na członka Komitetu Technicznego, w zakresie
obejmującym jego członkostwo w Komitecie Technicznym, nie podlega § 102 pkt 4.
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3. Zadania Komitetów Technicznych
Do zadań Komitetów Technicznych należą:
a) Przygotowywanie, nadzorowanie i porządkowanie „Przepisów Technicznych” dla
Łyżwiarstwa Figurowego, Tańców na Lodzie i Jazdy Synchronicznej, Łyżwiarstwa
Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze, mając na uwadze uwagi od
Związków Członkowskich ISU, Rady i Dyrektorów Sportowych. Komitety Techniczne,
podczas spotkań organizowanych na Imprezach ISU i warsztatów organizowanych
przez Komitety Techniczne na Kongresie jak również innych wyznaczonych na to
spotkań, będą prosić o zgłaszanie uwag również przez Trenerów, Łyżwiarzy i Oficjeli.
b) Przygotowywanie raportów, głównie technicznych, zleconych im przez Kongres,
Radę i odpowiednich Dyrektorów Sportowych;
c) Nadzór i końcowe ocenianie Oficjeli sędziujących na zawodach zatwierdzonych
przez ISU. W dyscyplinach, w których została wyznaczona Komisja Oceny Oficjeli ISU,
taki nadzór i ocenianie dokonywane przez dany Komitet Techniczny winny odbywać się
we współpracy z taką Komisją Oceny Oficjeli jak również rekomendacje Komisji Oceny
winny być brane pod uwagę. Z takiego nadzoru i oceny winny wynikać:
i) Redagowanie list Międzynarodowych (na Zawody Międzynarodowe) Sędziów
Głównych, Sędziów, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych,
Operatorów danych i powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników (oraz innych
przyszłych kategorii „Międzynarodowych” Oficjeli, wedle uznania Kongresu) na
podstawie pierwszych i powtórnych nominacji Związków Członkowskich, zależnie od
akceptacji odpowiedniego Wiceprezydenta;
ii) Redagowanie list ISU (na Mistrzostwa ISU) Sędziów Głównych, Sędziów,
Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Operatorów danych i powtórek,
Starterów i Stewardów Zawodników (oraz innych przyszłych kategorii Oficjeli „ISU”,
wedle uznania Kongresu) bazując przede wszystkim na pierwszych nominacjach
Związków Członkowskich i powtórnych nominacji odpowiedniego Komitetu
Technicznego, zależnie od akceptacji odpowiedniego Wiceprezydenta.
d) Uważne obserwowanie działań Oficjeli sędziujących na zawodach zatwierdzonych
przez ISU jak również udzielanie rekomendacji na tej podstawie do odpowiedniego
Wiceprezydenta.
e) Prowadzenie seminariów i szkół oraz przeprowadzanie egzaminów dla Oficjeli
odpowiednich dyscyplin we współpracy z odpowiednim Dyrektorem Sportów;
f) Rozwijanie i przedkładanie do akceptacji odpowiedniemu Wiceprezydentowi
czteroletnich planów dotyczących obszarów odpowiedzialności odpowiednich
Komitetów. Monitorowanie wdrażania tych planów oraz, jeśli to konieczne, zlecanie ich
rewizji w interesie sportu jak również, jeśli to wymagane, przedstawianie raportów z
zaawansowania prac.
g) Wskazywanie członków odpowiednich Komitetów Technicznych, których zadaniem
będzie współpraca z członkami innych Komitetów Technicznych w obszarach
wspólnego zainteresowania sportowego (takich jak kalendarz zawodów, przepisy,
rozwój itd.).
h) Przedkładanie Wiceprezydentowi i Prezydentowi pisemnych propozycji
dotyczących powoływania niezbędnych Oficjeli na Zawody ISU zgodnie a Art. 16 pkt
2f).
i)
Przygotowywanie swoich odpowiednich budżetów do zaakceptowania przez
Radę.
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F. Komisja Zawodników
Artykuł 21
1. Kwalifikacje i Skład
a)
Komisja Zawodników składa się z pięciu (5) wybranych Zawodników
(Łyżwiarzy), n.p. 1 Sportowiec dla każdej w poniższych dyscyplin:
• Łyżwiarstwa Figurowego Indywidualnego i w Parach,
• Tańców na Lodzie,
• Jazdy Synchronicznej,
• Łyżwiarstwa Szybkiego,
• Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze
b) Członkowie Komisji Zawodników zostaną wybrani przez innych zawodników,
podczas wskazanych Mistrzostw Świata ISU.
c) Okres pełnienia funkcji ma być skoordynowany z pełnieniem funkcji przez innych
Funkcjonariuszy ISU wybranych przez Kongres, czyli kadencja dla Łyżwiarzy
wybranych podczas odpowiednich Mistrzostw ISU 2017 będzie trwała do
odpowiednich Mistrzostw Świata 2019, gdy nastąpią kolejne wybory na kadencję
trwającą do Mistrzostw Świata w 2023 roku.
d) Aby spełnić warunki kandydowania do Komisji Zawodników kandydaci muszą:
i) Posiadać Status amatora jak to jest zdefiniowane w Statutach ISU;
ii) Brać udział w ciągu minionych czterech (4) sezonów poprzedzających sezon w
którym mają miejsce wybory w (seniorskich) Imprezach ISU odpowiedniej dyscypliny;
iii) Nie mogli podlegać karze za żadne przewinienie wobec Kodeksu Antydopingowego
ISU / Światowego, przewinienie dyscyplinarne lub obrazę.
iv) W dniu wyboru muszą mieć skończone 18 lat.
v) Być nominowani przez Związek Członkowski ISU w barwach którego Zawodnik
rywalizuje w zawodach zgodnie z §109 w sezonie wyborów bądź w ostatnim sezonie,
w jakim uczestniczyli w Imprezach ISU.
2. Procedura nominacji / wyboru
a) Do 1 Października poprzedzającego odpowiednie Mistrzostwa Świata ISU, ISU
wyda Komunikat zawierający szczegółowy opis procedur i formularze.
Nominacje dokonane przez Związki Członkowskie ISU musza zostać dostarczone do
Sekretariatu ISU niż 1 stycznia roku odpowiednich Mistrzostw Świata ISU podczas
których zostaną dokonane wybory Zawodników. Związki Członkowskie są zachęcane
do nominowania Zawodników wskazywanych przez wybory na szczeblu lokalnym oraz
aby nominować osoby obydwu płci. Każdy Związek Członkowski ISU może nominować
tylko jednego Zawodnika dla danej Gałęzi. Jeden zawodnik może być nominowany
tylko w jednej dyscyplinie nawet jeśli uczestniczył w Zawodach ISU różnych dyscyplin.
b) Członkowie Komisji Zawodników są wybierani w tajnych wyborach. Do udziału w
wyborach upoważnieni są wszyscy Łyżwiarze którzy jako Zawodnicy zostali zgłoszeni
w danych zawodach i zostali na nie akredytowani oraz są obecni. W przypadku remisu
wybrany zostanie kandydat z największą liczbą głosów w drugiej turze wyborów. Jeśli
nadal jest remis to wybór zostanie dokonany poprzez losowanie. Wstrzymujące się
Związki Członkowskie ISU i głosy oddane jako nieważne nie są liczone i mają zostać
pominięte przy określaniu większości.
c) Na pierwszym spotkaniu po wyborze członków Komisji Zawodników, 5 wybranych
członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji Zawodników
którzy muszą być z różnych Gałęzi (Gałęzi Łyżwiarstwa Figurowego wliczając
Łyżwiarstwo o Indywidualne i w Parach, Tańce na Lodzie, Jazdę Synchroniczną, oraz
Gałęzi Jazdy Szybkiej, w skład której wchodzą Łyżwiarstwo Szybkie i Łyżwiarstwo
Szybkie na Krótkim Torze). Po każdym wyborze Komisji Zawodników jej przewodnictwo
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ma naprzemiennie przechodzić od Zawodnika z Gałęzi Łyżwiarstwa Figurowego do
Zawodnika z Gałęzi Łyżwiarstwa Szybkiego i na odwrót.
d) Jeśli pośród członków Komisji Zawodników zwolnione zostanie stanowisko, to
zostanie ono niezwłocznie zajęte prze Zawodnika który otrzymał największą liczbę
głosów spośród zawodników nie wybranych w ostatnich wyborach. Jeśli wystąpi taki
wakat który nie będzie mógł zostać wypełniony w powyżej opisany sposób, to Rada
wskaże osobę która wypełni puste stanowisko. Sprawowanie funkcji przez taką osobę
wygaśnie podczas kolejnych wyborów członków Komisji Zawodników. Jeśli wakat
dotyczy stanowiska Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego to na na to
stanowisko ma zostać wybrany inny członek Komisji Zawodników podczas następnego
jej spotkania.
3. Zadania Komisji Zawodników
a)
Zapoznawanie się z opiniami i pomysłami Łyżwiarzy w celu reprezentowania w
ISU ich punktu widzenia w sprawach dotyczących, ale nie ograniczających się do
przepisów, zawodów, kalendarza, promocji i marketingu sportu, zdrowia i dobrostanu,
anty-dopingu, ścieżek kariery, edukacji i umiejętności życiowych. Informowanie i
uaktualnianie wiedzy łyżwiarzy w sprawach dotyczących różnych aktywności i zmian,
jak również podnoszenia ich świadomości i wiedzy w sprawach bezpośrednio ich
dotyczących.
b)
Reprezentowanie praw i interesów Łyżwiarzy oraz dokonywanie związanych z
tym rekomendacji, na przykład wyznaczania arbitrów przez Międzynarodową Radę
Arbitrażu w Sporcie (ang. International Council of Arbitration for Sport- CAS).
c)
Wspieranie ISU w misji promowania i rozwijania sportu. Rozważanie zagadnień
dotyczących Łyżwiarzy i wspieranie radą Rady ISU, Komitetów Technicznych,
Dyrektorów Sporów, Dyrektora Generalnego oraz innych wewnętrznych ciał w
zależności od potrzeb.
d)
Aktywny udział w inicjatywach i projektach które chronią i wspierają czystych
zawodników na polu gry i poza nim;
e)
Służenie jako ambasadorzy w celu zwiększenia popularności Łyżwiarstwa oraz
inspirowania młodzieży.
f)
Zachęcanie i wspieranie Związków Narodowych i zawodników do stworzenia ich
własnych narodowych Komisji Zawodników;
g)
Podtrzymywanie kontaktów pomiędzy Komisją Zawodników i MKOl’em.
G. Komisja Lekarska
Artykuł 22
1. Kwalifikacje i Skład
Komisja Lekarska wyznaczona przez Radę będzie się składać z Przewodniczącego i
do sześciu lekarzy medycyny różnych narodowości oraz należących do różnych
Związków Członkowskich. Liczba członków Komisji będzie zależała od ilości
wymaganej pracy.
2. Funkcje Komisji Lekarskiej
Komisja Lekarska będzie doradzać Radzie oraz koordynować sprawy dotyczące
kontroli lekarskiej i antydopingowej, zgodnie ze Światowym Kodeksem
Antydopingowym, Przepisami Antydopingowymi ISU i Procedurami Antydopingowymi
ISU . Do podstawowych zadań Komisji Lekarskiej należą:
a) Prowadzenie, rozwijanie i tworzenie stałych standardów dla wszechstronnego,
sprawiedliwego i bezpiecznego programu Testów Antydopingowych (na zawodach i
Imprezach ISU) i poza zawodami, który będzie skutecznym środkiem zniechęcającym
od używania wszelkich form dopingu.
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b) Poprawa świadomości i uczenie rodziny sportów łyżwiarskich we wszystkich
zagadnieniach dotyczących dopingu i medycyny sportowej.
c) Poprzez stworzenie bezpiecznego i wydajnego Systemu Informacji oraz
odpowiednich
procedur,
poprawa
administracyjnego
śledzenia
Testów
Antydopingowych, zapisów lekarskich Łyżwiarzy oraz statystyk wypadków.
d) Prowadzenie, rozwijanie i tworzenie stałych standardów opieki lekarskiej podczas
Imprez ISU i Zawodów Międzynarodowych.
e) Poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami oraz ciągłe badania,
ulepszanie technik wykrywania zakazanych substancji.
f) Poprzez edukację Związków Członkowskich, skuteczne przekazywanie informacji
lekarskich dotyczących zapobiegania urazom, oraz doradzanie Związkom
Członkowskim i Funkcjonariuszom w sprawach dotyczących bezpiecznego
uczestnictwa w odniesieniu do sprzętu, udogodnień i powtarzających się urazów.
g) Skuteczne przekazywanie wiedzy dotyczącej zapobieganiu urazom, rehabilitacji
oraz bezpiecznego powrotu do sportu jak również dotyczącej innych medycznych
badań i wynalazków naukowych związanych ze sportem i powiązanymi zagadnieniami
prawnymi.
G. Komisja Oceniająca Oficjeli Łyżwiarstwa Figurowego
Artykuł 23
nie dotyczy Łyżwiarstwa Szybkiego.
I. Komisja Rozwoju
Artykuł 24
1. Wybór i skład
Rada mianuje Komisję Rozwoju złożoną z trzech (3) członków, którzy spośród siebie
wybiorą swojego Koordynatora. Koordynator raportuje do i jest nadzorowany przez
Wiceprezydentów, każdego w zakresie odpowiedniej Gałęzi łyżwiarstwa.
2. Nadzór
Komisja jest nadzorowana przez Wiceprezydentów każdego w zakresie odpowiedniej
Gałęzi łyżwiarstwa. Wiceprezydenci mają współpracować ze sobą w podejmowaniu
decyzji celem zapewnienia jednorodnej implementacji Programu Rozwoju ISU.
3. Współpraca
Komisja ściśle współpracuje z Wiceprezydentami, Dyrektorami Sportów i Komisjami
Technicznymi we wdrażaniu Programu Rozwoju zgodnie z polityką ISU oraz przyjętym
budżetem.
4. Działania
Komisja ma:
a) Współpracować z Dyrektorami Sportów i Komitetami Technicznymi w
przygotowywaniu dorocznych propozycji ogólnych działań, jak np. obozy treningowe,
stypendia, seminaria itd., przy czym planowany dla nich budżet musi w całości mieścić
się w budżecie ISU.
b) Otrzymywać i reagować na prośby pomocy od Związków Członkowskich ISU i
innych ciał wewnątrz ISU, oraz przygotowywać tymczasowe propozycje a także budżet
na każdy Projekt Rozwoju.
c) Okresowo i na czas oceniać plany i programy za ich zgodność z Programem
Rozwoju oraz bieżącą alokację budżetu.
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d) Ustanawiać różne wskaźniki wykonania zadania dla każdego zatwierdzonego
projektu lub działania, i oceniać ich powodzenie lub niepowodzenie w stosunku do tych
wskaźników.
e) Przygotowywać kwartalne plany podróży służbowych Komisji i związany z nimi
przewidywany budżet wydatków.
f) Odpowiednio sprawdzać wykorzystanie przez Związki Członkowskie ISU
finansowego wsparcia na konkretne Projekty w oparciu o zaakceptowany budżet i
mierzalne wskaźniki wyników.
g) Okresowo zdawać sprawozdanie Wiceprezydentowi i Radzie z prac i postępu
Programu ze szczególnym uwzględnieniem wyników wykonania Programu.
h) Raportować Radzie z prac oraz postępów Programu w okresie pomiędzy
Kongresami ze szczególnym uwzględnieniem wyników działania.
5. Plan działania i budżet
a) Doroczna propozycja działań i związany z nią budżet, przygotowane zgodnie z pkt
4. a) powyżej jest przedmiotem wspólnej decyzji Wiceprezydentów, którzy powinni
zaakceptować lub nie wyrażać zgody na takie propozycje.
b) Wszystkie inne propozycje i plany przygotowane przez Komisję zgodnie z punktem
4 muszą być przedstawione, zanim zostaną wdrożone, odpowiedniemu
Wiceprezydentowi, który podejmuje decyzje w przedmiocie akceptacji lub nie
wyrażenia zgody (patrz Artykuł 16, pkt 3. d), i)).
6. Nieprzewidziane zmiany do Planu i/lub Budżetu
Każda zmiana w zatwierdzonej propozycji lub propozycja podróży służbowej nie
uwzględniona w planie, musi zostać przedstawiona przed wdrożeniem
Wiceprezydentowi do spraw odpowiedniej Gałęzi łyżwiarstwa, celem akceptacji.
7. Interwencje Rady
Rada może od czasu do czasu określać bardziej szczegółowo funkcje i zadania Komisji
Rozwoju i ustanawiać harmonogram przedkładania Programu Rozwoju, rewidować
podjęte czynności oraz inne działań.

IV. Organy Prawne
Artykuł 25
Komisja Dyscyplinarna
1. Wybory
Komisja Dyscyplinarna ISU (KD) jest niezależnym organem wybieranym przez
Kongres. KD stanowi pierwszą instancję, która wysłuchuje i podejmuje decyzje
odnośnie zgłoszonych jej przez dowolną władzę ISU lub stronę trzecią zarzutów wobec
dowolnego Łyżwiarza, Oficjela, Funkcjonariusza lub innego uczestnika działań ISU
(Domniemanego Winowajcy), oskarżonego o wykroczenie dyscyplinarne lub etyczne
(Wykroczenie).
2. Skład
KD składa się z Przewodniczącego, doświadczonego w sprawach Łyżwiarstwa
Figurowego bądź Łyżwiarstwa Szybkiego, oraz puli czterech pozostałych członków,
sprawujących funkcje członków Panelu KD. Dwóch spośród członków puli winno
pochodzić z dyscyplin Łyżwiarstwa Figurowego i dwóch z dyscyplin Łyżwiarstwa
Szybkiego. Wszyscy członkowie łącznie z Przewodniczącym muszą być prawnikami z
wykształcenia. Przewodniczący i pozostali członkowie winni być wybierani przez
Kongres na czteroletnie kadencje.
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3. Niezależność
Przewodniczący oraz pozostali członkowie KD nie mogą zajmować żadnych innych
pozycji lub stanowisk w ISU, jak również muszą być różnych narodowości i pochodzić
z różnych Związków Członkowskich. Nie mogą oni zajmować stanowiska Prezydenta
bądź należeć do organów egzekucyjnych w żadnym ze Związków Członkowskich, a w
chwili przystąpienia do wyborów do KD i przed ich rozpoczęciem muszą złożyć do ISU
pisemną warunkową rezygnację ze wszystkich stanowisk zajmowanych w Związkach
Członkowskich, zależną od wyboru do KD.
4. Minimalna Liczba Członków- Wakaty
a)
Zawsze musi być utrzymana minimalna ilość członków KD.
Jeśli powstanie stały wakat to wypełni go osoba (odpowiednio do wakatu - z
doświadczeniem z łyżwiarstwa szybkiego lub figurowego) z największą ilością głosów
spośród niewybranych osób z ostatnich wyborów.
b)
Jeśli tymczasowy wakat (lub wakaty) uniemożliwia
zebranie się trzyosobowego panelu aby działać nad określoną sprawą, to wakat ten
ma zostać wypełniony w podobny sposób. Tymczasowy wakat może być skutkiem
choroby, konfliktem interesów, wycofania z powodów osobistych, tymczasowej
niezdolności lub niedostępności. Wakaty tymczasowe będą wypełniane na
indywidualnych zasadach przez osoby podobnie wyznaczone do tej konkretnej sprawy.
c)
Jeśli wystąpi taki tymczasowy lub permanentny wakat,
który nie będzie mógł być wypełniony w powyżej określony sposób, Rada natychmiast
wyznaczy wykwalifikowaną osobę która wypełni ten wakat. Kadencja wybranego przez
Radę członka w celu wypełnienia tymczasowego wakatu wygasa na następnym
Kongresie. Jeśli wymaga to specjalnych wyborów na Kongresie na którym nie są
przeprowadzane inne ogólne wybory, kadencja tego członka wygasa również z końcem
kadencji innych członków.
5. Decyzje
Każdy przypadek jest brany pod uwagę i rozpatrywany przez panel składający się z
Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej i dwóch innych członków wyznaczonych
przez Przewodniczącego zgodnie z Zasadami Postępowania. Jeśli w konkretnym
przypadku przewodniczący nie jest w stanie działać, to w tej konkretnej sprawie
Przewodniczącego zastąpi członek KD z największą liczbą głosów w wyborach.
6. Zgłoszenie zażaleń
a)
Zażalenia muszą zostać zgłoszone KD w przeciągu 60 dni od zaistnienia
danych faktów lub sytuacji przez dowolnego Łyżwiarza, Oficjela, Funkcjonariusza lub
innego uczestnika działań ISU, biorącego udział w lub wiedzącego o zajściu
wykroczenia dyscyplinarnego lub etycznego.
b)
60 dniowy termin nie dotyczy zażaleń dotyczących złamania przepisów
antydopingowych.
c)
Na wykroczenie dyscyplinarne lub etyczne składają się naruszenie
jakichkolwiek istotnych przepisów dyscyplinarnych lub etycznych ISU, jak również
wszystkich innych reguł postępowania, które są uznane za dyscyplinarne bądź etyczne.
7. Przepisy i procedury
Zgłaszanie zażaleń i postępowanie przed KD będzie szczegółowo uregulowane w
Zasadach Postępowania zgłoszonych przez KD, zaakceptowanych przez Rade i
ratyfikowanych przez kolejny Kongres. Działania muszą być rejestrowane na piśmie.
KD zgodnie ze swoim własnym uznaniem może zdecydować się na przeprowadzenie
widzenia.
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8. Jurysdykcja
a) Zażalenia dotyczące sporów pomiędzy Związkami Członkowskimi ISU nie
podlegają jurysdykcji KD. Domniemane naruszenia Przepisów przez Zawodników,
Oficjeli, Funkcjonariuszy i wszystkie inne osoby uczestniczące obecnie lub w
przyszłości w działalności ISU lub Zawodach ISU, Mistrzostwach, Kongresie, i innych
aktywnościach muszą by rozpatrywane przez Radę. Osoba której to dotyczy, od
negatywnej decyzji Rady dotyczącej statusu amatora może odwołać się od decyzji do
Sportowego Sądu Arbitrażowego (SSA).
b) Mianowanie osoby na oficjalne stanowisko w ISU, oraz dalsze wyznaczanie danej
osoby na dane stanowisko, nie stanowi przyznania praw tylko jest powierzeniem funkcji
wyznaczonemu organowi lub Oficjelowi ISU. Dlatego też takie mianowania oraz dalsze
wyznaczania nie podlegają jurysdykcji KD.
c) Ocena działań Oficjeli ISU, wliczając w to oceny, ostrzeżenia, krytyki, listy z
poradami oraz wszelkie inne oceny wystawiane przez Komitety Techniczne, Dyrektoriat
Sportów i Radę jak również wyznaczanie i usuwanie Oficjeli ISU, stanowią decyzje
techniczne a nie dyscyplinarne. Dlatego też takie działania nie podlegają jurysdykcji
KD. Zażalenia dotyczące niekompetencji, zaniedbań, nie przywiązywania wagi do
obowiązków, niewypełniania obowiązków oraz błędnego lub złego oceniania nie
podlegają jurysdykcji KD i w celu oceny i rozwiązania muszą kierowane do
odpowiednich Oficjeli lub organów ISU. Jednakże w przypadku gdy ocena działań
równocześnie odsłania złamanie Kodeksu Etycznego ISU, to takie wykroczenie jest,
poza oceną działań, również przedmiotem sankcji dyscyplinarnych i podlega jurysdykcji
KD.
d) Jeżeli nie zostało postanowione inaczej w którejś z części Statutów ISU, to
wszystkie decyzje Oficjeli ISU, Funkcjonariuszy ISU lub organów ISU, które nie
podlegają jurysdykcji KD, są ostateczne. Jednakże każda z podjętych ostatecznych
decyzji winna podlegać możliwości rozpatrzenia przez organ o wyższej mocy
decyzyjnej na kolejnym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Kongresie. Kongres posiada
moc odwoławczą i rewizyjną do potwierdzenia, zmiany lub odwołania każdej z takich
ostatecznych decyzji.
e) Przewodniczący KD mogą odrzucić sprawę bez przekazania jej pełnemu panelowi
KD w przypadku, gdy zażalenie w oczywisty sposób nie dotyczy spraw dyscyplinarnych
czy etycznych, jest całkowicie bezpodstawne lub nie rokuje żadnych szans
powodzenia. Decyzja podsumowująca Przewodniczącego KD, odrzucająca sprawę z
uzasadnieniem braku jurysdykcji lub oczywistej bezpodstawności, podlega odwołaniom
do Sportowego Sądu Arbitrażowego (SSA).
9. Sankcje
a) W przypadku gdy Domniemany Winowajca zostanie uznany winnym Wykroczenia
KD może nałożyć na niego poniższe kary:
i) Ostrzeżenie;
ii) Kara pieniężna do 15 000 CHF;
iii) Zawieszenie udziału w określonej działalności lub wszystkich działaniach ISU na
czas określony;
iv) Dożywotnie wykluczenie z udziału w określonej działalności lub wszystkich działań
ISU;
v) Anulowanie wyników, z uwzględnieniem konfiskaty medali, punktów oraz nagród
otrzymanych w zawodach podczas których Domniemany Winowajca dopuścił się
Wykroczenia.
b) Wszystkie (poza ostrzeżeniem) kary wymienione w powyższym podpunkcie mogą
być udzielone w zawieszeniu na czas określony pod warunkiem, że osoba która
popełniła dane Wykroczenie (Winowajca), nie popełni w tym czasie żadnego innego
wykroczenia oraz/lub że Winowajca podejmie określone przez KD działania naprawcze.
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c) KD winna nałożyć karę lub kary, jakie uzna za odpowiednie i usprawiedliwione w
zależności od faktów zaprezentowanych w sprawie, wagi wykroczenia i okoliczności
łagodzących. Współpraca Winowajcy może zostać uznana za czynnik łagodzący.
d) Kara pieniężna może zostać nałożona w połączeniu z każdą inną karą za wyjątkiem
ostrzeżenia.
10. Sankcje dotyczące dopingu
Jurysdykcji KD podlegają sprawy dotyczące użycia dopingu. W przypadku takich
spraw KD winna nakładać kary zgodne z Kodeksem Antydopingowym ISU oraz
Procedurami Antydopingowymi ISU.
11. Zarzuty przeciwko członkom Komisji Dyscyplinarnej
Jeżeli zostały złożone Zarzuty dotyczące Wykroczenia przeciwko jednemu z członków
KD (wliczając w to Przewodniczącego), to postępowanie dyscyplinarne będzie
prowadzone przez Radę. Należy postępować zgodne z Zasadami Postępowania KD.
12. Odwołania
Odwołania od decyzji KD lub, w przypadku pkt 8. e) powyżej, decyzji i Rady zawartych
w pkt 11 powyżej mogą zostać zgłoszone zgodnie z Art. 26.
13 . Skutki prawne odwołań
Jeżeli od decyzji KD zostało złożone odwołanie, to decyzja ta nie wchodzi w życie
dopóki nie zostanie podjęta ostateczna decyzja SSA, za wyjątkiem decyzji
nakładających kary za złamanie zasad Kodeksu Antydopingowego ISU oraz Procedur
Antydopingowych ISU które wchodzą w życie bezzwłocznie. Ponadto, w przypadkach
poważnych naruszeń zasad zawartych w Statutach ISU które zagrażają jedności ISU,
KD na prośbę Rady lub z własnej woli może zadecydować że odwołanie nie będzie
miało efektu odroczenia.
V. Arbitraż
Artykuł 26
Sportowy Sąd Arbitrażowy (SSA) - postępowanie odwoławcze
1. Apelacje
Apelacje przeciwko decyzji KD i Rady gdzie zostało to wprost dopuszczone w
Konstytucji, mogą zostać zgłoszone przed Wydział Arbitrażu Apelacyjnego Sportowego
Sądu Arbitrażowego (SSA) w Lozannie, Szwajcarii.
2. Jurysdykcja SSA
SSA ma prawo przyjąć i podjąć decyzję w następujących przypadkach:
a) Przeciwko jakiejkolwiek decyzji KD lub Przewodniczącego KD w przypadku Art. 24
pkt 8. e).
b) Przeciwko decyzjom Rady narzucająca jakąkolwiek karę lub zawieszania
członkostwa Związku Członkowskiego.
c) Przeciwko każdej decyzji Rady mówiącej o utracie statusu amatora przez
Łyżwiarza, Oficjela, Funkcjonariusza lub innej osoby biorącej udział w działaniach ISU.
d) Przeciwko decyzji Rady występującej jako ciało dyscyplinarne na posiedzeniach
przeciwko członkowi KD.
e) Przeciwko każdej decyzji Rady nie zatwierdzającej Otwartych Zawodów
Międzynarodowych w odniesieniu przede wszystkim do kryteriów etycznych lub
technicznych i sportowych. W sprawach wszelkich innych sporów dotyczących decyzji
ISU, zgodnie z Kodeksem Arbitrażu Dotyczącego Sportu (Code of Sport-Related
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Arbitration) ISU przystąpi do ugody arbitrażowej na wniosek Aplikanta w celu
przekazania sprawy w trybie zwykłej procedury arbitrażowej do SSA.
3. Odwołujący się
Odwołanie może być złożone przez osobę której to dotyczy lub właściwy Związek
Członkowski („Winowajcę’) lub przez ISU zgodnie z pkt 2. a) niniejszego Art. 25.
4. Termin
Odwołanie musi zostać złożone na piśmie do SSA i Sekretariatu w przeciągu 21 dni od
podania decyzji stronie posiadającej prawo do odwołania.
5. Język
Całe postępowanie SSA będzie prowadzone w języku angielskim zgodnie z Klauzulami
Specjalnymi Kodeksu Arbitrażu SSA, mającymi zastosowanie odnośnie Postępowania
Odwoławczego Sądu Rozjemczego.
6. Ostateczność decyzji
Decyzje Sportowego Sądu Arbitrażowego są ostateczne i wiążące za wyjątkiem
jurysdykcji podlegającej sądom cywilnym. Czyni się to bez uprzedzeń co do prawa do
odwołania przed Szwajcarskim Trybunałem Federalnym zgodnie ze szwajcarskim
prawem oraz co do prawa do podważania uznania wygranej na bazie polityki publicznej
z uwzględnieniem wszelkich narodowych przepisów proceduralnych.
Artykuł 27
Sportowy Sąd Arbitrażowy – Zwykłe postępowanie rozjemcze
1. Jurysdykcja SSA
Wszystkie Związki Członkowskie ISU i ich członkowie oraz wszystkie osoby uznające
się za obecnych lub przyszłych uczestników Zawodów ISU, Mistrzostw, Kongresów lub
innych działań ISU, przystają na uznanie za wiążące wyników arbitrażu prowadzonego
zgodnie z zasadami Zwyczajnego Wydziału Rozjemczego Sportowego Sądu
Arbitrażowego (SSA), w Lozannie, Szwajcarii, jako jedynej władzy sądowej i metody
rozwiązywania roszczeń i sporów, które nie zostały ujęte w Art. 25 i 26 powyżej, a
którymi są:
a) Roszczenia finansowe i dotyczące zniszczonej własności oraz inne roszczenia,
które mogą podlegać procedurom sądowym w sądach cywilnych: (1) przeciwko ISU lub
Funkcjonariuszom ISU, Oficjelom ISU, agentom lub pracownikom działającym w
imieniu ISU; oraz (2) z pozwania ISU przeciwko stronie która jest uznana, lub twierdzi
że jest uznana przez ISU, jak to stwierdzono powyżej w niniejszym Art. 27.
b) Prośby zgodne z Art. 75 Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego.
2. Prośby o arbitraż
Zgodne z poniższym Artykułem muszą być złożone, na koszt składającego prośbę, do
Zwyczajnego Wydziału Rozjemczego Sportowego Sądu Arbitrażowego. Prośby o
arbitraż zgodnie z Art. 75 Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego muszą być złożone, na
koszt składającego prośbę, w przeciągu miesiąca od kiedy składający roszczenie
poznał decyzję będącą przedmiotem prośby. Decyzja opublikowana na stronie
internetowej ISU (www.isu.org) uznaje się za dostarczona w dacie pierwszej publikacji.
3. Ostateczność decyzji SSA
Decyzje SSA są ostateczne i wiążące. Całe postępowanie ma być prowadzone w
języku angielskim a wyroki winny być egzekwowane w każdym sądzie o odpowiedniej
władzy sądowej.

38

4. Wykluczenie SSA i Sądów Cywilnych
Decyzje Kongresu ISU podjęte w wyniku ponownego rozpatrzenia zgodnie z Art. 25 pkt
8 d) są ostateczne i wiążące jak również nie podlegają jurysdykcji żadnego Sądu
Cywilnego czy SSA, za wyjątkiem próśb o arbitraż dotyczących naruszenia Art. 75
Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego
VI. Komunikaty oraz Likwidacja
Artykuł 28
1. Komunikaty
Komunikaty ISU muszą być podpisane zarówno przez Prezydenta jak i Dyrektora
Generalnego. W wyjątkowych okolicznościach wybrane decyzje Rady mogą być
podpisane jedynie przez Prezydenta. Oryginały będą przechowywane w Sekretariacie.
Komunikaty ISU będą umieszczane wyłącznie na stronie internetowej ISU i Związki
Członkowskie ISU muszą dopilnować, aby ich członkowie, wliczając w to wszystkich
międzynarodowych Oficjeli, byli poinformowani o ukazaniu się Komunikatów i ich
zawartości.
2. Publikacja decyzji
Decyzje dużej wagi i do ogólnej wiadomości podjęte przez Radę mają być
opublikowane na stronie internetowej ISU i ogólnodostępne. Decyzje i Komunikaty ISU
wchodzą w życie w dzień po publikacji na stronie internetowej ISU. Ponadto ostateczne
decyzje KD i wszystkie związane z nimi decyzje Sportowego Sądu Arbitrażowego
(SSA) mają być w całości publikowane na stronie ISU nie później niż w następnym dniu
roboczym po wydaniu takiej decyzji i mają być ogólnodostępne.
3. Ważność decyzji publikowanych w Komunikatach
Komunikaty wydawane w okresie pomiędzy Kongresami dotyczące interpretacji i/lub
przekształcenia bądź zawieszenia przepisów zostają odwołane na następnym
Kongresie, chyba że zostały przedstawione Kongresowi jeszcze przed wprowadzeniem
ich w życie.
Artykuł 29
1. Likwidacja ISU
Decyzja o likwidacji ISU może być podjęta jedynie większością czterech piątych głosów
podczas Kongresu, przy obecności co najmniej 80% Związków Członkowskich.
2. Likwidator i dystrybucja aktywów
Zwykłą większością głosów Kongres winien wybrać syndyka jak również zadecydować
o podziale majątku.
VII. Klauzule Proceduralne do Konstytucji
A.
Kongres - Organizacja
Art. 30
1. Zaproszenia
Zaproszenie na Kongres winno być przekazane wszystkim Związkom Członkowskim
co najmniej na sześć (6) miesięcy wcześniej.
2. Propozycje na Kongres
a)
Związki Członkowskie i Komitety Techniczne muszą przekazać wszystkie
propozycje zmian do Konstytucji Przepisów Ogólnych oraz Przepisów Specjalnych,
które zostaną uwzględnione w programie, do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego
Kongres.
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Propozycje Komitetów Technicznych muszą zostać złożone do wstępnej oceny przez
Doradcę Prawnego do dnia 15 Listopada poprzedzającego kongres.
Następnie propozycje Związków Członkowskich, Rady i Komitetów Technicznych
dotyczące zmian w Konstytucji, Przepisach Ogólnych i Przepisach Specjalnych mają
być przekazane wszystkim Związkom Członkowskim, Radzie, Dyrektorom Sportowym
i Komitetom Technicznym do dnia 31 stycznia.
Związki Członkowskie i Komitety Techniczne mogą przekazać Sekretariatowi ISU
poprawki do swoich poprzednich propozycji do dnia 30 marca.
Uaktualniony program Kongresu uwzględniający takie poprawki, jak również poprawki
do propozycji Rady, będzie przesłany w Komunikacie ISU do wszystkich Związków
Członkowskich ISU i Funkcjonariuszy do dnia 30 kwietnia tego samego roku.
b)
Związki Członkowskie ISU mogą przesyłać poprawki do Przepisów
Technicznych, które zostaną rozpatrzone przez odpowiednie Komitety Techniczne i
Dyrektorów Sportowych, do Sekretariatu ISU do 1 września roku poprzedzającego
Kongres.
Następnie podsumowanie propozycji zmian w Przepisach Technicznych, wykonane
przez Komitety Techniczne oraz zaakceptowane przez odpowiedniego Dyrektora
Sportowego oraz odpowiedniego Wiceprezydenta i propozycje Rady mają zostać
wysłane do 31 stycznia Związkom Członkowskim ISU i Funkcjonariuszom.
Związki Członkowskie ISU i Funkcjonariusze do 1 marca mogą zgłaszać do
Sekretariatu ISU komentarze do proponowanych zmian w Przepisach Technicznych,
które zostaną rozpatrzone przez odpowiednie Komitety Techniczne i odpowiednich
Dyrektorów Sportowych.
Następnie uaktualnione podsumowanie propozycji zmian w Przepisach Technicznych,
wykonane przez Komitety Techniczne i Dyrektorów Sportów oraz zaakceptowane przez
Wiceprezydenta (Art. 16 pkt 3 e), jak również porpozycje Rady, mają zostać włączone
do Programu Kongresu oraz udostępnione Związkom Członkowskim ISU i
Funkcjonariuszom w formie Komunikatu przed 30 kwietnia tego samego roku.
c)
Wszystkie propozycje mają być przedłożone na piśmie w języku angielskim.
Wszystkie słowa w nowych punktach jak również nowe słowa w istniejących punktach
winny być podkreślone. Propozycje, które pociągną za sobą wydatki finansowe ISU,
zarówno bezpośrednie jak i te związane z umowami o przyjętymi przez Związki
Członkowskie ISU, muszą zawierać kosztorys.
3. Spójność Przepisów
Aby najnowsze postanowienia każdego Kongresu odniosły odpowiedni skutek, każde
postanowienie Konstytucji, Przepisów Ogólnych lub Przepisów Technicznych które jest,
lub można uznać za, przeciwne lub niespójne z decyzją podjętą przez dany Kongres,
ma zostać uznane za podlegające zmianie mającej na celu ujednolicenie go z
najnowszymi decyzjami Kongresu. Komitety Redakcyjne danego Kongresu lub
Dyrektor Generalny, zależnie od uznania, przed publikacją nowej Konstytucji i
Przepisów, ma odpowiednio zmienić takie postanowienia i przepisy. W celu przejrzenia
i akceptacji lub odpowiedniego przekształcenia, wszystkie takie zmiany mają zostać
przedłożone Radzie przed publikacją książkową.
4. Sprawy redakcyjne
Propozycje zmian redakcyjnych w tekście Konstytucji, Klauzulach Proceduralnych do
niej oraz Przepisach zostaną pominięte w programie Kongresu. Propozycje te zostaną
przekazane przez Dyrektora Generalnego bezpośrednio komitetom redakcyjnym
Kongresu.
5. Sprawy pilne
Jeśli propozycja do Konstytucji, Klauzul Proceduralnych lub Przepisów Ogólnych oraz
propozycja Rady i/lub Komitetów Technicznych dotycząca Przepisów Technicznych
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zostanie zgłoszona później niż przewiduje wyszczególniony powyżej termin, propozycja
ta może podlegać dyskusji i głosowaniu podczas Kongresu pod warunkiem, że została
przekazana Sekretariatowi ISU w angielskiej wersji językowej do przekazania
wszystkim Związkom Członkowskim ISU nie później niż na trzy (3) tygodnie przed
Kongresem oraz że zostanie uznana za sprawę pilną przez większość czterech piątych
obecnych na Kongresie Związków Członkowskich ISU posiadających prawo do
głosowania.
6. Fora tematyczne
Fora na Kongresach bez wyborów mogą prezentować interesujące zagadnienia
dotyczące sportów ISU, wliczając w to strategię ISU oraz proponowane zmiany
Przepisów na następny Kongres. Fora na tematy zaproponowane i przygotowane przez
Związki Członkowskie i/lub Funkcjonariuszy ISU (patrz Art. 17 pkt 1 o)), i przedłożone
Radzie mają być prowadzone na Kongresach nieelekcyjnych co cztery lata. Końcowy
program każdego z Forów będzie opublikowany w Programie Kongresu i nie podlega
modyfikacji jako Sprawa Pilna lub na Kongresie bieżącego Forum. Forum nie ma prawa
podejmowania wiążących decyzji. Jego rolą jest doradzanie i asystowanie Radzie w
realizacji jej zadań jako najważniejszego organu pomiędzy Kongresami.
7. Rozważania i Debaty nad Propozycjami
a) Wystąpienia dotyczące propozycji mają być krótkie i nie przekraczać trzech (3)
minut chyba że Przewodniczący zarządził inne limity rozpatrując przypadki
jednostkowo. Przewodniczący może narzucić ograniczenie czasowe na całkowity czas
przeznaczony danej propozycji.
b) Na temat danej propozycji może wypowiadać się tylko jeden przedstawiciel z
każdego Związku Członkowskiego ISU. Związek Członkowski ISU który przedłożył
daną propozycję ma prawo wypowiadać się jako pierwszy. Żaden z przedstawicieli
danego Związku Członkowskiego nie może wypowiadać się więcej niż dwukrotnie na
temat jednej propozycji (nie wliczając w to odpowiedzi na pytania powstałe w debacie).
c) Każdy przedstawiciel Związku Członkowskiego ISU oraz/i Organu ISU może
zadawać bieżące pytania dotyczące poszczególnych kwestii bezpośrednio po każdym
oświadczeniu i po oddaniu mu głosu przez Przewodniczącego. Pytania bieżące muszą
być krótkie i precyzyjne: niedozwolone są ani komentarze ni wyjaśnienia. Odpowiedź
zapytanego musi paść bezpośrednio po zadaniu pytania i ma być krótka.
d) Oświadczenie któregokolwiek z przedstawicieli Związków Członkowskich ISU
dotyczące proponowanej zmiany przepisów może, poza zmianami do Przepisów
Technicznych, zawierać modyfikację lub alternatywę do proponowanej zmiany którą
przedstawiciel musi zaprezentować w formie pisemnej. W pierwszym głosowaniu
oryginalna propozycja musi zostać głosowana wobec zmodyfikowanej lub alternatywnej
propozycji, chyba że przedkładający oryginalną propozycję zmian zaakceptuje daną
modyfikację lub alternatywę. Wersja z większą liczbą głosów będzie przedmiotem
ostatecznego głosowania. Jeśli zaproponowano dwie lub więcej modyfikacje lub
alternatywy które są wzajemnie wykluczające, to w pierwszym głosowaniu należy
wybrać pomiędzy nimi. W drugim głosowaniu zostanie rozpatrzone poprawka lub
modyfikacja która otrzymała więcej głosów wobec oryginalnej propozycji, chyba że
przedkładający oryginalną propozycję zmian zaakceptuje daną modyfikację lub
alternatywę. propozycja która uzyska większą liczbę głosów zostanie poddana
ostatecznemu głosowaniu.
e) Zgłaszający propozycję może wycofać lub zmienić swoją propozycję aż do
momentu głosowania nad daną propozycją.
f) Wnioski proceduralne (wnoszące np. o zamknięcie debaty, odroczenie spotkania,
wprowadzenie tajnego głosowania) może zostać przedłożone w dowolnym momencie
trwania sesji Kongresu. W przypadku zgłoszenia wniosku proceduralnego obrady
zostają przerwane aż do momentu przegłosowania tego wniosku. Wnioskodawca może
zaprezentować krótkie uzasadnienie wniosku który następnie będzie poddany
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głosowaniu bez dalszej debaty. Wnioski proceduralne przechodzą zwykłą wiekszością
głosów, poza innymi przypadkami podanymi w niniejszych przepisach.
g) Wnioski o ponowne rozpatrzenie uwag nad którymi już głosowano mogą zostać
zgłoszone przez każdy Związek Członkowski ISU, Prezydenta, Radę i/lub odpowiedni
Komitet Techniczny przed tym Jak Kongres bądź też dane spotkanie Gałęzi zostało
zamknięte przez Przewodniczącego. Wnioski o ponowne rozpatrzenie przechodzą
większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie przejdzie
w głosowaniu to debata nad propozycją zostanie ponownie otwarta przez
Przewodniczącego.
h) Każda propozycja która została znacząco zmieniona podczas debaty Kongresu lub
spotkania Gałęzi i została zaakceptowana musi zostać zgłoszona komisji redakcyjnej.
Jeśli uzna to za konieczne, komisja redakcyjna dostosuje tekst który zostanie
przedłożony do drugiego, ostatecznego głosowania przed zakończeniem Kongresu.
8. Uczestnictwo Funkcjonariuszy
Członkowie Rady, Dyrektorzy Sportów, Komitetów Technicznych, Komisji Zawodników,
Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Lekarskiej, członkowie Komisji Rozwoju oraz Doradcy
mogą uczestniczyć w Kongresie w charakterze doradców, jednak bez prawa do
głosowania, chyba że jedyny obecny reprezentant Związku Członkowskiego ISU jest
również Funkcjonariuszem.
9. Uczestnictwo Honorowych Członków
Honorowi Członkowie mogą uczestniczyć w Kongresie, nie są jednak wliczani do
reprezentacji swoich Związków Członkowskich, jak również nie posiadają prawa do
głosowania jako Członkowie Honorowi. Zgodnie z uznaniem Przewodniczącego,
przedstawiciel Honorowych Członków może otrzymać przywilej czynnego
uczestnictwa.
10. Prawo Związków Członkowskich ISU do głosowania
Prawo do głosowania może być wykorzystane jedynie przez przedstawicieli każdego
ze Związków Członkowskich, mianowanych na to stanowisko zgodnie z Konstytucją,
będących w stanie potwierdzić swą tożsamość. Głosowanie poprzez udzielenie
pełnomocnictwa innemu Związkowi Członkowskiemu ISU nie jest dozwolone.
11. Głosowanie podczas Kongresu
W głosowaniu biorą udział przedstawiciele obecnych Związków Członkowskich ISU.
Każdy ze Związków Członkowskich ISU, który kieruje obydwoma Gałęziami
Łyżwiarstwa posiada dwa głosy (Związki Członkowskie ISU posiadające dwa głosy nie
mogą dzielić głosów podczas wszystkich głosowań Kongresu, co oznacza że głosy nie
mogą różnić się między sobą). Wszystkie pozostałe Związki Członkowskie ISU
posiadają jeden głos. W przypadku rozpatrywania wniosków dotyczących Przepisów
Technicznych dotyczących odpowiednio Łyżwiarstwa Figurowego bądź Łyżwiarstwa
Szybkiego, Związki Członkowskie ISU które dysponują dwoma głosami winny posiadać
prawo do jednego głosu odnośnie tych Przepisów.
Głosowanie nad rozwiązaniami i propozycjami do Konstytucji, jej Przepisów
Proceduralnych i Przepisów jest jawne, chyba że jeden ze Związków Członkowskich
ISU zażąda głosowania tajnego. Głosowanie nad wnioskiem o utajnienie głosowania
odbędzie się bezzwłocznie i bez dalszej debaty. Wniosek o utajnienie głosowania
przechodzi jeśli poprze go jedna dziesiąta obecnych głosujących.
Związek Członkowski ISU organizujący Kongres lub ISU ma zapewnić elektroniczny
system zapisywania głosów oddawanych na wnioski i propozycje do Konstytucji, jej
Klauzuli Proceduralnej i Przepisów oraz przeprowadzania wyborów. Stosowany system
głosowania musi umożliwiać jawne i tajne głosowanie. Wyniki głosowania mają być
wyświetlane na ekranie. W przypadku jawnego głosowania należy wyświetlić listę
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obecnych Związków Członkowskich ISU wraz z podaniem, dla każdego Związku
Członkowskiego ISU, czy głosował na tak, nie, lub wstrzymał się od głosu.
12. Zgłoszenie udziału
Związki Członkowskie ISU, które zamierzają wykorzystać swoje prawa podczas
Kongresu, winny zgłosić swą chęć udziału Sekretariatowi ISU i organizatorom na co
najmniej siedem dni przed rozpoczęciem Kongresu. Osoby nie posiadające statusu
amatora, zgodnie z § 102, para 2, nie mogą być nominowane i nie mogą brać udziału
w obradach.
13. Liczba reprezentantów
a) Liczba osób reprezentujących Związek Członkowski ISU kierujący zarówno
Łyżwiarstwem Figurowym jak i Łyżwiarstwem Szybkim ma być nie większa niż sześć
(6), z zaleceniem, by w takiej reprezentacji Związku Członkowskiego ISU znalazł się co
najmniej jeden czynny Łyżwiarz. Liczba osób reprezentujących Związek Członkowski
ISU kierujący Łyżwiarstwem Figurowym bądź Łyżwiarstwem Szybkim ma być nie
większa niż cztery (4), z zaleceniem, by w takiej reprezentacji Związku Członkowskiego
ISU znalazł się co najmniej jeden czynny Łyżwiarz.
Funkcjonariusze (do których należą Prezydent, Wiceprezydenci, członkowie Rady oraz
Przewodniczący i członkowie Komitetów Technicznych, Przewodniczący i członkowie
Komisji Dyscyplinarnej, Przewodniczący i członkowie Komisji Medycznej, oraz
Doradcy) mogą uczestniczyć w obradach Kongresu jako delegaci Związków
Członkowskich ISU, jednak bez prawa do głosowania podczas Kongresu, za wyjątkiem
sytuacji w których jedyny obecny przedstawiciel jest również Funkcjonariuszem.
Członkowie Honorowi nie są wliczani do limitów reprezentacji Związków Członkowskich
ISU.
b) Delegacje Związków Członkowskich ISU z krajów nie posługujących się językiem
angielskim mogą zgłosić na Kongres jako członka swojej delegacji jednego (jeśli kierują
oddzielnie Łyżwiarstwem Szybkim bądź Figurowym) lub dwóch tłumaczy (jeśli kierują
obydwoma Gałęziami). Tłumacze ci będą siedzieli przy swoich delegatach biorących
udział w Kongresie, asystując i tłumacząc symultanicznie. Tłumacze nie są wliczani do
ilości osób mogących brać udział w Kongresie zgodnie z pkt a).
c) Wszelkie koszty dotyczące udziału tłumacza zgodnie z par b) ponosi Związek
Członkowski ISU, Rada po rozpatrzeniu każdego przypadku może jednak wystąpić do
ISU o dofinansowanie. Związek Członkowski ISU występujący o takie dofinansowanie
musi złożyć do 30 marca roku w którym odbywa się Kongres odpowiednią prośbę.
Prośba taka musi zawierać dokumenty potwierdzające wiarygodność i umiejętności
tłumaczy.
14. Prawo do głosowania Związków Narodowych
Jeśli więcej niż jeden Związek z danego kraju należy do ISU, winien on wykorzystać
swoje prawo do głosowania osobiście i niezależnie.
15. Prawa Związków Narodowych
Gdy wcześniej niezrzeszony w ISU związek narodowy staje się Związkiem
Członkowskim ISU, uzyskuje on natychmiastowe i wyłączne prawo do głosowania w
imieniu danego kraju.
16. Postanowienia
Zwykłe postanowienia zostają przyjęte zwykłą większością głosów Związków
Członkowskich ISU obecnych podczas głosowania odbywającego się w trakcie
Kongresu.
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17. Większość
W celu określenia większości będą brane pod uwagę nieobecności. Głosy nieważne
nie będą traktowane jako nieobecne.
18. Przewodniczący obrad Kongresu
Obradom Kongresu przewodniczy Prezydent, lub, w przypadku jego niedostępności,
pierwszy Wiceprezydent lu też, jeśli ten również jest niedostępny, drugi Wiceprezydent.
Jeśli niedostępny jest zarówno prezydent jak i obydwaj Wiceprezydenci, to
przewodzenie obradom ma przejąć najstarszy stażem członek Rady a w przypadku
równego stażu kilku członków, Członek o wyższej liczbie głosów w ostatnich wyborach
lub, w przypadku identycznej liczby głosów, starszy wiekiem.
Przewodniczący jest upoważniony do przedstawiania postanowień i poprawek.
Przewodniczący udziela głosu mówcom, co do zasady w kolejności ich zgłoszeń.
Przewodniczący przywołuje do porządku każdego uczestnika który wygłasza obelgi,
prezentuje niewłaściwe zachowanie, nie mówi na temat lub przekracza limity czasowe
na wypowiedź, lub tez łamie którąkolwiek z zasad proceduralnych.
W przypadku poważnego naruszenia i po wygłoszeniu odpowiedniego ostrzeżenia,
Przewodniczący może wykluczyć uczestnika ze spotkania lub całego Kongresu. W
przypadku zgłoszenia przez danego uczestnika protestu, zwykłą większością głosów
Kongres bezzwłocznie i bez debaty głosuje nad wykluczeniem.
19. Obrady Gałęzi
Obrady Gałęzi Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa Szybkiego mają przebiegać
równolegle lecz oddzielnie.
20. Przewodniczący obrad Gałęzi
Obradom Gałęzi ma przewodniczyć odpowiedni Wiceprezydent a w przypadku jego
niedostępności przewodzenie obradom ma przejąć najstarszy stażem członek Rady a
w przypadku równego stażu kilku członków, Członek o wyższej liczbie głosów w
ostatnich wyborach lub, w przypadku identycznej liczby głosów, starszy wiekiem.
Zastosowanie mają przepisy dotyczące praw i obowiązków Przewodniczącego zawarte
w punkcie 18 powyżej. Jednakże wykluczenie uczestnika może dotyczyć jedynie
konkretnego bądź wszystkich spotkań danej Gałęzi.
21. Decydujące zdanie Kongresu / Rady / Dyrektora Generalnego/ Dyrektorów
Sportów
We wszystkich kwestiach Kongres posiada decydujące zdanie, jednak winien on mieć
na uwadze podstawowe wartości oraz rozwój sportu jak również w sprawach
dotyczących szczegółów ma on upoważnić do decydowania Radę, Dyrektora
Generalnego i Dyrektorów Sportów, Komitety Techniczne oraz Komisję Medyczną.
22. Przebieg i protokół
Całe obrady Kongresu winny być prowadzone w języku angielskim. Wszelkie
postanowienia i propozycje odpowiednio zatwierdzone przez Kongres winny zostać
zapisane w całości w Protokole Kongresu a następnie przekazane Związkom
Członkowskim.
23. Wybory
Prezydent, Wiceprezydenci, członkowie Rady, Przewodniczący oraz członkowie
Komitetów Technicznych, Przewodniczący i członkowie Komisji Dyscyplinarnej są
wybierani w tajnym, jeśli potrzeba to dwustopniowym, głosowaniu. Przed rozpoczęciem
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procedury wyborczej Kongres zostanie zapytany o sprzeciwy dotyczące któregoś z
kandydatów.
24. Wybory w przypadku ograniczonej liczby kandydatów
Jeżeli na obieralne stanowisko zgłosił się jeden kandydat, lub jeśli liczba kandydatów
do jakiegoś organu jest równa liczbie obieralnych miejsc, to kandydaci zostają wybrani
bez głosowania. Jeśli to konieczne specjalne głosowanie zostanie ogłoszone dla
określenia kolejności pierwszeństwa.
25. Ważne głosy
Za nieważne zostaną uznane głosy zawierające więcej lub mniej nazwisk niż liczba
obieralnych stanowisk lub też zawierające nazwiska kandydatów, którzy nie zostali
nominowani.
26. Pierwsza i dalsze tury głosowania
Wybór kandydata umieszczonego na liście w pierwszej turze tajnego głosowania
zachodzi jedynie w przypadku uzyskania przez niego bezwzględnej większości głosów.
Absolutna większość oznacza więcej niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeśli w
pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości
głosów, w drugiej turze tajnych wyborów zostaje wybrany kandydat/ci, który otrzymał
największą liczbę ważnych głosów w drugiej turze.
27. Głosowanie przełamujące remisy
W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyskuje jednakową liczbę głosów, należy
przeprowadzić decydujące głosowanie pomiędzy tymi kandydatami, a jeśli również w
takim losowaniu głosy dzielą się po równo, to decyzja winna zostać podjęta w drodze
losowania.
28. Pierwszeństwo
W przypadku, gdy kandydaci uzyskali dokładnie taką samą liczbę głosów,
pierwszeństwo winno zostać ustalone w drodze kolejnego głosowania. Jeśli również w
takim głosowaniu głosy dzielą się po równo, decyzja winna zostać podjęta w drodze
losowania.
29. Działania techniczne w trakcie głosowania
Rada ma zapewnić wykorzystanie elektronicznego systemu głosowania kierowanego
przez niezależną firmę wybraną przez Radę. Wybrana przez Radę firma winna
poświadczyć, że użyty system został sprawdzony, oraz że daje on 100% dokładność
wyników, jak również winna potwierdzić na piśmie, że wszystkie dane związane z
tajnymi wyborami pozostaną ściśle tajne. Ponadto Rada ma upewnić się, że skrutatorzy
wybrani przez Kongres kontrolują dokładność i tajność elektronicznego systemu
głosowania. W przypadku niewłaściwego działania systemu elektronicznego należy
użyć tradycyjnego systemu z głosowaniem na kartach.
Zaraz po zakończeniu Kongresu Sekretarz Generalny, w obecności skrutatorów, winien
zniszczyć wszystkie zapisy i dane dotyczące głosowań, zapisane na papierze lub w
formie elektronicznej.
30. Skrutatorzy
Przed publikacją i rozprowadzeniem raportu z Kongresu Rada winna upewnić się, że
skrutatorzy wyznaczeni do zapewnienia dokładności raportu widzieli jego wersję
roboczą i potwierdzili jego zgodność.
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B. Program Kongresu
Artykuł 31
2. Otwarcie Kongresu przez Prezydenta;
3. Potwierdzenie zgodności zebrania Kongresu z Konstytucją;
4. Wybory Sekretarza sporządzającego protokoły z Obrad Kongresu;
5. Weryfikacja reprezentantów oraz ich prawa do głosowania;
6. Wybory dwóch skrutatorów Obrad Kongresu;
7. Wybory komitetu redakcyjnego, złożonego z co najmniej trzech osób, do
przygotowania materiałów kongresowych zawierających propozycje przyjęte zgodnie z
Konstytucją, jej Klauzulami Proceduralnymi oraz Przepisami Ogólnymi;
8. Przyjęcie Programu zawierającego elementy zawarte w Procedurach Obrad
Kongresu;
9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ostatniego Kongresu;
10. Złożenie przez Prezydenta raportu z ostatnich dwóch lat działalności;
11. Warsztaty tematyczne zgodnie z Art. 30, pkt 6;
12. Ewentualne odwołania i zarzuty w stosunku do decyzji podjętych przez Radę,
Dyrektora Generalnego, Dyrektorów Sportów, i Komitety Techniczne od ostatniego
posiedzenia Kongresu, nie rozpatrzonych przez Komisję Dyscyplinarną;
13. Raport o decyzjach podjętych przez Komisję Dyscyplinarną w okresie od ostatniego
posiedzenia Kongresu;
14. Raport złożony przez rewidentów dotyczący administracji finansowej ISU w okresie
od ostatniego Kongresu, jego akceptacja i zwolnienie Rady, Dyrektora Generalnego,
Skarbnika, i Dyrektorów Sportów z jego dalszej realizacji;
15. Wnioski dotyczące poprawek do Konstytucji oraz Klauzul Proceduralnych
zgłaszane przez Radę, Komitety Techniczne oraz Związki Członkowskie ISU;
16. Wnioski dotyczące poprawek do Przepisów Ogólnych;
17. Zatwierdzenie przedstawionego przez Radę budżetu na rok w którym odbywa się
Kongres oraz nadchodzący okres 2 lat;
18. Wybór firmy audytorskiej na okres do następnego Kongresu;
19. Wnioski dotyczące poprawek do Przepisów Ogólnych odnoszących się do Gałęzi;
20. Ratyfikacja działań i decyzji podjętych przez Radę, Dyrektora Generalnego,
Dyrektorów Sportów oraz Komitety Techniczne;
21. Sprzeciwy dotyczące nominacji na stanowiska obieralne;
22. Wybory Prezydenta;
23. Wybory dwóch Wiceprezydentów: jednego dla Łyżwiarstwa Figurowego i jednego
dla Łyżwiarstwa Szybkiego;
24. Wybory dziesięciu (10) członków Rady: pięciu (5) dla Łyżwiarstwa Figurowego i
pięciu (5) dla Łyżwiarstwa Szybkiego;
25. Podanie do wiadomości przez Wiceprezydentów wyników wyborów do Komitetów
Technicznych;
26. Wybory Przewodniczącego i czterech (4) członków Komisji Dyscyplinarnej;
27. Prezentacja raportu z bieżącego stanu realizacji obowiązującego czteroletniego
planu ISU;
28. Akceptacja planu czteroletniego dostarczonego wszystkim Związkom
Członkowskim ISU do dnia 1 maja w roku Kongresu, w którym wygasa dotychczasowy
czteroletni program;
29. Wybory Członków Honorowych;
30. Sprawy różne dotyczące innych zagadnień które zgodnie z Konstytucją, Klauzulami
Proceduralnymi lub Przepisami muszą być rozwiązywane przez Kongres;
31. Zamknięcie Kongresu przez Prezydenta.
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C. Program Gałęzi Reprezentantów Łyżwiarstwa Szybkiego
Artykuł 32
1. Otwarcie posiedzenia przez Wiceprezydenta;
2. Wybory Sekretarza sporządzającego protokoły z posiedzeń Gałęzi;
3. Weryfikacja kwalifikacji reprezentantów Łyżwiarstwa Szybkiego oraz ich prawa do
głosowania;
4. Wybory dwóch skrutatorów obrad Gałęzi;
5. Wybory komitetu redakcyjnego, złożonego z co najmniej trzech osób, do
przygotowania końcowych wersji materiałów zawierających przyjęte propozycje
dotyczące Przepisów Łyżwiarstwa Szybkiego oraz wybory drugiego takiego komitetu
do Przepisów Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze;
6. Przyjęcie Programu;
7. Raport złożony przez Wiceprezydenta dotyczący działalności w okresie ostatnich
dwu lat w dyscyplinach Łyżwiarstwa Szybkiego;
8. Wnioski dotyczące zmian w przepisach Specjalnych Łyżwiarstwa szybkiego na
torze długim i krótkim.
9. Raporty złożone przez Przewodniczących Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa
Szybkiego i Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim
dotyczące zaproponowanych poprawek do Przepisów Technicznych dla Łyżwiarstwa
Szybkiego i dla Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze.
Raporty mają zawierać:
a) Podsumowanie propozycji i komentarzy otrzymanych od Związków Członkowskich
ISU, Rady i Dyrektorów Sportów które zostały złożone do odpowiedniego Komitetu
Technicznego zgodnie z Klauzulą Proceduralną do Konstytucji (A. Kongres) jak również
podczas Forów/Warsztatów poprzedzających Kongres;
b) Podsumowanie wkładu otrzymanego od Trenerów, Łyżwiarzy i Oficjeli;
c) Podsumowanie najważniejszych wniosków wyciągniętych przez odpowiednie
Komitety Techniczne oraz najważniejszych zaproponowanych zmian;
d) Szczegółowe podsumowanie poprawek do propozycji zmian Przepisów
Technicznych umieszczonych w programie, wypracowanych przez odpowiednie
Komitety Techniczne i Dyrektorów Sportów oraz zaakceptowane przez odpowiedniego
Wiceprezydenta
po
dyskusjach
przeprowadzonych
podczas
warsztatów
poprzedzających Kongres.
10. Zgłoszenie przez Związki Członkowskie sprzeciwów do zaproponowanych zmian
Przepisów Technicznych oraz następujące po tym głosowania. Każdy ze sprzeciwów
aby wejść w życie musi uzyskać zwykłą większość głosów, zgodnie z Art. 11, pkt 2
niniejszej Konstytucji.
11. Wybory Komitetu Technicznego składającego się z Przewodniczącego i czterech
członków do badania zagadnień dotyczących Łyżwiarstwa Szybkiego w poniższej
kolejności:
a) Przewodniczący;
b) Trzej zwyczajni członkowie;
c) Uwaga: Dwaj dodatkowi członkowie, np. Zawodnik i Trener, mają zostać
odpowiednio wybrani a następnie wyznaczeni przez Radę (patrz Art. 20, pkt 1 i 2).
12. Wybory Komitetu Technicznego składającego się z Przewodniczącego i czterech
członków do badania zagadnień dotyczących Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze
w poniższej kolejności:
a) Przewodniczący;
b) Trzej zwyczajni członkowie;
c) Uwaga: Dwaj dodatkowi członkowie, np. Zawodnik i Trener, mają zostać
odpowiednio wybrani a następnie wyznaczeni przez Radę (patrz Art. 20, pkt 1 i 2).
13. Kolejność wyborów Komitetów Technicznych odnosi się do pkt. 11 i 12 i będzie
rotacyjne zaczynając od kongresu 2006 ( art. 2006 zgodnie z pkt 11 Łyżwiarstwo
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Szybkie Tor Długi, 2010 zgodnie z pkt 12 - Łyżwiarstwo Szybkie Tor Krótki- cykl
rotacyjny)
14. Prezentacja raportu z realizacji planów czteroletnich dla każdego Komitetu
Technicznego;
15. Prezentacja i przyjęcie nowych planów czteroletnich dla każdego Komitetu
Technicznego;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie posiedzenia Gałęzi przez Wiceprezydenta.
D. Gałąź reprezentantów Łyżwiarstwa Figurowego
Artykuł 33
(nie dotyczy)
E. Rada
Artykuł 34
1. Najmniejsza roczna liczba spotkań Rady
Rada winna spotykać się przynajmniej dwa razy do roku w terminie wyznaczonym przez
Radę.
2. Spotkania i decyzje Rady
Rada podejmuje decyzje poprzez wymianę korespondencji pomiędzy jej członkami
bądź też podczas posiedzeń.
3. Większości
Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych członków. W ślad za
Art. 17 par 1.b) jedynym wyjątkiem od podejmowania decyzji prostą większością głosów
jest wyznaczanie i zwalnianie Dyrektora Generalnego, do czego niezbędna jest
większość dwóch trzecich głosów Rady, wliczając głos Prezydenta. Formalne
głosowania winny być jawne, na przykład poprzez podniesienie ręki lub wypowiedzenie
na głos itp., oraz zapisywane w raportach. W sytuacjach wyjątkowych Rada może
podjąć decyzję zwykłą większością głosów o przeprowadzeniu tajnego głosowania.
Jeżeli wynikiem tajnego głosowania będą głosy rozłożone dokładnie po równo, to
należy przeprowadzić drugie tajne głosowanie. Jeżeli głosy są nadal rozłożone po
równo, to kolejne głosowanie winno być przeprowadzone jawnie.
4. Głos Prezydenta przełamujący remisy
Prezydent przewodniczy, posiada prawo do głosowania jak również głos przełamujący
remisy.
5. Kworum na posiedzeniach Rady
Siedmiu (7) członków obecnych na posiedzeniu lub głosujących korespondencyjnie w
określonym czasie tworzy kworum.
6. Program posiedzeń Rady
Program posiedzeń, zawierający wszystkie propozycje zapisane w języku angielskim,
zostanie rozesłany przez Prezydenta na co najmniej na siedem (7) dni przed
rozpoczęciem każdego posiedzenia.
7. Propozycje
Propozycje zgłaszane przez członków Rady, dotyczące zagadnień znajdujących się
pod prawną kontrolą Rady, mogą być rozstrzygane korespondencyjnie.
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8. Jawność
Odpowiedzi poszczególnych członków Rady będą przekazywane innym członkom.
9. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Związkami Członkowskimi ISU
Decyzje podjęte przez Radę dotyczące sporów pomiędzy Związkami Członkowskimi
ISU lub skarg zgłoszonych przez jedne Związki Członkowskie ISU na inne, wraz z
załączonym oświadczeniem dotyczącym ich przyczyn i podsumowaniem opinii
członków Rady, mają być ogłaszane przez Prezydenta. Opinie członków rady winny
być potwierdzone korespondencyjnie.
10. Zmiany w budżecie
Jak to zostało zatwierdzone przez Kongres, Rada po konsultacji z Dyrektorem
Generalnym i Skarbnikiem, może przyjąć poszczególne zmiany w budżecie. Jeżeli
zmiany w przychodach i wydatkach będą miały znaczący negatywny wpływ na zebrane
zakumulowane wpływy do budżetu zatwierdzone przez Kongres, to Rada ma
powiadomić o tym Związki Członkowskie ISU Listem Obiegowym.
12. Poufny charakter
Dyskusje prowadzone podczas posiedzeń Rady, głosowania członków Rady, raporty z
posiedzeń i inne dokumenty przekazywane członkom Rady, z wyjątkiem dokumentów
opublikowanych, są poufne.
Złamanie zasady poufności przez jednego z członków Rady może poskutkować
sankcjami za nieodpowiednie zachowanie, zgodnie ze stosownymi przepisami.
F. Komitety Techniczne
Artykuł 35
1. Plan pracy
Komitety mają zatwierdzić swoje plany pracy, z akceptacją odpowiedniego
Wiceprezydenta, oraz przygotować swój budżet do akceptacji Rady.
2. Spotkania
Komitety mają spotykać się z odpowiednim Dyrektorem Sportów, kiedy zostanie to
wskazane. Protokoły z zebrań Komitetów Technicznych muszą zostać przesłane do
Rady, Dyrektora Generalnego, Dyrektorów Sportów, Doradców Prawnych oraz
Skarbnika nie poźniej niż (1) jeden miesiąc po spotkaniu.
3. Konsultacje
Przewodniczący odpowiednich Komitetów mają spotykać się z odpowiednimi
Dyrektorami Sportów w celu konsultacji zagadnień technicznych.
4. Nadzór
Praca Komitetów technicznych znajduje się pod zwierzchnią kontrolą odpowiedniego
Wiceprezydenta. Wiceprezydent może delegować wybrane obowiązki do
odpowiedniego Dyrektora Sportów.
5. Decyzje
Decyzje Komitetów Technicznych podejmowane są zwykłą większością głosów
obecnych członków lub przesłanych korespondencyjnie w określonym terminie.
Głosowanie formalne podczas spotkania ma być jawne, np. poprzez podniesienie rąk,
potwierdzenie itd., zapisane w protokole zebrania. W przypadkach wyjątkowych
Komitet Techniczny zwykłą większością obecnych członków może podjąć decyzję o
głosowaniu tajnym. Jeśli w takim tajnym głosowaniu nastąpi remis, to należy
przeprowadzić drugie tajne głosowanie. Jeśli nadal zachodzi remis, to głosowanie
należy powtórzyć jawnie.
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6. Informacje dla Komitetów Technicznych
Przewodniczący odpowiedniego Komitetu Technicznego ma być informowany o
wszystkich działaniach podejmowanych przez wyznaczone Komisje i/lub Doradców
dotyczące danej Gałęzi jak również bezzwłocznie być informowanym przez
odpowiedniego Dyrektora Sportów o decyzjach związanych z danym Komitetem
Technicznym.
G. Komisja Zawodników
Artykuł 36
1. Plan pracy i kontrola
Za zgodą Rady Komisja Zawodników ma ustalić swój plan pracy oraz związany z tym
budżet. Praca Komisji Zawodników znajduje się pod zwierzchnią kontrolą Rady, która
może delegować tę władzę do członków Rady. Członkowie Komisji Zawodników będą
realizowali swoje działania przy wsparciu pracowników Sekretariatu ISU
wyznaczonych przez Dyrektora Generalnego ISU.
2. Spotkania
a)
Komisja Zawodników ma się spotykać co najmniej raz do roku, zwykle w
przeddzień i w miejscu obrad Kongresu, ponieważ członkowie Komisji Zawodników
również biorą udział w Kongresie. W latach bez Kongresu Komisja Zawodników ma
się spotykać w przeddzień i w miejscu pierwszego po zakończeniu sezonu spotkania
Rady.
Dodatkowe spotkania i/lub wyjazdy mogą być uznaniowo autoryzowane przez
Prezydenta.
b)
Przewodniczący Komisji Zawodników ma brać udział w spotkaniach Rady
gdzie ma prawo zabrania głosu, ale bez prawa do głosowania. Jeśli Przewodniczący
nie może wziąć udziału w spotkaniu Rady to zastąpi go Wiceprzewodniczący. Jeśli
obydwaj Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie są w stanie wziąć udziału w
potkaniu Rady to Przewodniczący wyznaczy członka Komisji który weźmie udział w
tym spotkaniu.
H. Komisja Medyczna
Artykuł 37
1. Plan pracy
Za zgodą Rady Komisja ma ustalić swój plan pracy oraz budżet, do akceptacji Rady.
2. Spotkania
W razie potrzeby Komisja ma się spotykać z odpowiednimi Dyrektorami Sportów.
Raport Doradców Medycznych z Mistrzostw ma być przesłany Radzie.
3. Udział w spotkaniach Rady
Kiedy potrzebne jest udzielenie konsultacji w sprawach medycznych lub
antydopingowych, Przewodniczący Komisji Medycznej na zaproszenie Prezydenta ma
uczestniczyć w spotkaniach Rady, ale bez prawa do głosowania.
4. Nadzór
Praca Komisji Medycznej znajduje się pod zwierzchnią kontrolą Rady, która może
delegować tę władzę do członków Rady, jak również wszelkie działania podjęte przez
Komisję (w szczególności zaś te, które mają wpływ na politykę ISU lub też
konsekwencje finansowe) za wyjątkiem działań związanych z codziennym
zarządzaniem, mają zostać przedstawione do akceptacji odpowiedzialnego
członka(ów) Rady.
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I. Funkcjonariusze i Oficjele
Artykuł 38
Definicje Funkcjonariuszy i Oficjeli oraz ich zadania
1. Funkcjonariusze ISU
Funkcjonariuszami ISU są wybrane lub wyznaczone i posiadające status amatora
(poza Trenerami wyznaczonymi do Komisji Technicznych) osoby zajmujące stanowiska
szczegółowo nazwane w Konstytucji zajmujące stanowiska wymienione w Art. 8, pkt b)
niniejszej Konstytucji.
2. Oficjele
Oficjelami są osoby pełniące funkcje wymienione w Statutach ISU na wszystkich
imprezach organizowanych zgodnie ze Statutami ISU (np. Przedstawiciele ISU,
Delegaci Techniczni na ZIO, Koordynator / Asystent Koordynatora Zawodów,
Asystentów Koordynujących Regionalne Zawody, Sędziowie Główni, Sędziowie,
Specjaliści Techniczni, Kontrolerzy Techniczni, Operatorzy Danych i Powtórek,
Starterzy, Stewardzi Zawodników), oraz inne przyjęte w przyszłości przez Kongres
kategorie Oficjeli „ISU”.
3. Zadania Przedstawiciela ISU
Jeśli został wybrany przez Radę, to Przedstawiciel ISU jest najważniejszym Oficjelem
ISU na Mistrzostwach ISU lub każdej innej Imprezie ISU.
Poza reprezentowaniem ISU na danych Zawodach, wyznaczony przez Radę
Przedstawiciel ISU wypełnia wszystkie funkcje opisane w Statutach ISU i
Memorandach ISU oraz ponadto podejmuje decyzje dotyczące wszystkich istotnych
zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem danej Imprezy, w szczególności
będących w gestii lecz nie jedynie Sędziego Głównego lub Koordynatora Imprezy.
Poza wyjątkowymi okolicznościami Przedstawiciel ISU nie może zmieniać warunków i
uzgodnień umów handlowych ISU.
4. Zadania Koordynatora / Asystenta Koordynatora Imprez ISU,
a)
Koordynatorzy Imprez ISU oraz Asystenci Koordynatorów Imprez ISU są
wybierani przez Radę i do ich podstawowego zakresu obowiązków będzie należała
właściwa organizacja i prowadzenie Imprez ISU. Raportują oni do odpowiedniego
Wiceprezydenta.
b)
Podczas Imprezy ISU działają oni pod nadzorem Reprezentanta ISU (jeśli
wybrany i obecny – patrz Art. 38, pkt 3). Współpracują oni z Dyrektorem Generalnym i
wyznaczonymi pracownikami Sekretariatu nad wprowadzeniem i ochroną umów
handlowych ISU.
c)
Wszyscy Koordynatorzy Imprez oraz Asystenci Koordynatorów Imprez bedą
działali z kraju swojej rezydencji, będą w stanie często podróżować i będą
wynagradzani odpowiednio do swojego zakresu/obszaru/czasu aktywności na
podstawie decyzji Rady. Koordynatorzy Imprez nie mogą zajmować żadnych
oficjalnych stanowisk w ISU, Związkach Członkowskich ISU i/lub publicznych lub
prywatnych organizacjach zaangażowanych w działalność związaną z łyżwiarstwem i
nie mogą pracować jako Trener.
d)
Szczegółowy zakres obowiązków zgodny z wymienionymi powyżej
funkcjami jest okresowo uaktualniany na podstawie decyzji Rady.
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5. Zadania Asystenta Koordynującego Regionalne Zawody (w Łyżwiarstwie
Figurowym) Dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego
6. Zadania Delegatów Technicznych na ZIO
Wyznaczeni przez Radę na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Delegaci Techniczny są
odpowiedzialni za zapewnienie zgodności działań ISU, Komitetu Organizacyjnego
Igrzysk Olimpijskich oraz MKOl’u ze wszystkimi prawami i wymogami
wyszczególnionymi w mającej wtedy zastosowanie Karcie Olimpijskiej w zakresie, jaki
dotyczy udziału ISU w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.
Artykuł 39
Inne Definicje
1. Statuty ISU
Na Statuty ISU składają się Konstytucja wraz z Klauzulami Proceduralnymi, Przepisy
Ogólne i Specjalne, Przepisy Techniczne, Kod Etyczny ISU, Przepisy Antydopingowe
ISU oraz Procedury Antydopingowe ISU jak również wszystkie obowiązujące
Komunikaty.
2. Przepisy
Za każdym razem gdy użyte w Statutach ISU zostało określenie ‘Przepisy’ bez słów
‘Ogólne’ lub ‘Specjalne’, to słowo ‘Przepisy’ oznacza zarówno Przepisy Ogólne jak i
Przepisy Specjalne ale nie obejmuje Przepisów Technicznych.
3. Gałęzie i Dyscypliny
a) Gałęziami ISU są:
- Łyżwiarstwo Figurowe;
- Łyżwiarstwo Szybkie.
b) Gałąź Łyżwiarstwa Figurowego (nie dotyczy)
c) Gałąź Łyżwiarstwa Szybkiego obejmuje następujące dyscypliny (kategorie płci
podano w nawiasach jeśli nie zostały uwzględnione w nazwie dyscypliny)
i) Dyscypliny Łyżwiarstwa Szybkiego:
- Kobiety
- Bieg Masowy Kobiet
- Mężczyźni
- Bieg Masowy Mężczyzn
- Bieg Drużynowy na Dochodzenie Kobiet - Sztafeta Kobiet
- Bieg Drużynowy na Dochodzenie - Sztafeta Mężczyzn
Mężczyzn
- Sztafeta Mieszana (Kobiet i Mężczyzn)
ii) Dyscypliny Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze:
- Kobiety
- Mężczyźni
- Sztafeta Kobiet
- Sztafeta Mężczyzn
- Sztafeta Mieszana (Kobiet i Mężczyzn)
4. Imprezy ISU
Imprezami ISU (pisanymi przez duże ‘I’) są te wyszczególnione w §100, pkt 3.b).
5. Imprezy
‘imprezy’ (pisane przez małe ‘i’) to wszystkie inne niż Imprezy ISU zawody w
łyżwiarstwie zarówno Zawody Międzynarodowe, Zawody Lokalne, jak również inne
wydarzenia w czasie których nie są przeprowadzane rywalizacje, takie jak wystawy,
pokazy i tournée łyżwiarskie.
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6. Indywidualne Serie Imprez
Seriami Indywidualnymi są zawody połączone w Serię ISU jak to zostało podane w
§100, pkt 3.c).
7. Zawody Międzynarodowe / Zawody Lokalne
Zawody Międzynarodowe to zawody w czasie których są przeprowadzane rywalizacje
(Imprezy ISU i inne imprezy) jak to zostało podane w §107, punkty 1 – 11.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO) i Młodzieżowe Zimowe Igrzyska Olimpijskie (MZIO)
są zarządzane przez ISU jako Zawody Międzynarodowe (patrz §107, punkty 2 i 3 oraz
§126).
Zawody Międzyklubowe są zdefiniowane w §107, pkt 15.
8. Zawody
‘zawody’ (pisane przez małe ‘z’) to:
a)
Zawody składające się z pojedynczych konkurencji łyżwiarskich bez
znaczenia z ilu serii rund kwalifikacyjnych (przedbiegów, ćwierćfinałów, półfinałów i
finałów) się składają pod warunkiem, że prowadzą do jednego wyniku końcowego.
Łyżwiarze biorący udział w takich zawodach mogą startować indywidualnie lub
wchodzić w skład drużyn.
b)
(dotyczy łyżwiarstwa figurowego)
c)
W Gałęzi Łyżwiarstwa Szybkiego za zawody uznaje się rywalizację w danej
dyscyplinie na określonym dystansie lub serii dystansów złożonych z jednego lub kilku
biegów (w biegach drużynowych z jednej lub kilku rund kwalifikacji) dla Łyżwiarstwa
Szybkiego a dla Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze złożonych z rund
kwalifikacyjnych itp.
9. Segmenty (dotyczy łyżwiarstwa figurowego)
10. Dystanse / Biegi
Program zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim i Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze
składa się z Dystansów. Długości dystansów na takich zawodach są podane w
Przepisach Specjalnych dla Łyżwiarstwa Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na
Krótkim Torze.
Dla każdego z dystansów mierzonego w metrach biegi są rozgrywane zgodnie z
Przepisami Specjalnymi i Przepisami Technicznymi dla Łyżwiarstwa Szybkiego i
Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze.
11. Rundy Kwalifikacji (przedbiegi, jedna ósma, ćwierćfinał, półfinał) i Finały
Rundy kwalifikacyjne mogą składać się z przedbiegów i heat’ów, które stanowią biegi
eliminacyjne pierwszej instancji. W zależności od liczby zgłoszeń, do określenia składu
biegu finałowego mogą być przeprowadzone biegi jednej ósmej finałów, ćwierćfinałów
i półfinałów. Finał to ostatni bieg zawodów na danym dystansie.
12. Kategorie wiekowe
Kategorie wiekowe zostały zdefiniowane w §108.
13. Łyżwiarz – Zawodnik
Łyżwiarz, posiadający lub nie status amatora, to osoba biorąca udział w imprezach
jednej z dyscyplin łyżwiarskich ISU wliczając w to zawody i inne imprezy (wystawy,
pokazy, tournée, itp.)
Zawodnik to Łyżwiarz (Łyżwiarze w przypadku Jazdy na Lodzie Parami i Tańców na
Lodzie) zgłoszony i/lub biorący udział w zawodach.
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PRZEPISY OGÓLNE ISU
A. DEFINICJE OGÓLNE
§ 100.
1. Definicja
W dalszym ciągu niniejszych Przepisów Związki i Kluby Specjalne ustanawiają
Międzynarodowy Związek Łyżwiarski, zwany dalej „ISU”.
2. Kluby Stowarzyszone
„Klub stowarzyszony” oznacza klub łyżwiarski stowarzyszony w Związku
Członkowskim ISU.
3. Imprezy ISU
a)
Działalność sportowa ISU realizowana jest zasadniczo poprzez „Imprezy
ISU”. ISU jest posiadaczem wszystkich praw do nazw, formatu programu, zasad
punktacji, programów komputerowych, organizacji, marketingu, reklamy, transmisji i
powtórek z Imprez ISU. Poprzez rejestrację znaków towarowych, licencjonowanie i
marketing/reklamę tych praw ISU zapewnia kontynuację tych wyjątkowych,
ogólnoświatowych Imprez ISU.
b)
W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszym definiuje się Imprezy ISU jako
Mistrzostwa ISU, Finał i Serie Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym ISU (Serie zostały
określone w 3 c) poniżej), Finał Grand Prix Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym ISU i
serie (patrz oraz 3 c) poniżej), ISU Mistrzostwa Świata Drużyn w Łyżwiarstwie
Figurowym, Synchroniczne Mistrzostwa Juniorów ISU – Challenge Cup oraz wszelkie
inne zawody, w tym pokazy ISU i występy ISU oraz inne Międzynarodowe Zawody ISU
bezpośrednio organizowane, finansowane i promowane przez ISU, w szczególności
zawody oznaczone jako „ISU”.
c)
Każda Seria Międzynarodowych Zawodów ISU stanowiąca część cyklu,
obecnie składająca się z Grand Prix ISU w Łyżwiarstwie Figurowym (seniorów i
juniorów) oraz Pucharu Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim (seniorów i juniorów) i
Pucharu Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze także definiowane są jako
„Imprezy ISU”, jednakże lokalne prawa do transmisji TV (patrz § 105, punkt 1) i prawa
marketingu/reklamy związane z poszczególnymi zawodami pozostają własnością
organizującego je Związku Członkowskiego ISU chyba, że inaczej uzgodniono na mocy
osobnej umowy pomiędzy odpowiednim, organizującym zawody Związkiem
Członkowskim ISU, a ISU.
d)
Międzynarodowe zawody określone w §107, lecz nie należące do
powyższych kategorii a) - c) oraz pokazy, rewie i tournée nie uwzględnione w
powyższych kategoriach a) - c) organizowane i prowadzone są przez Związki
Członkowskie ISU (z wyjątkiem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Zimowych
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich organizowanych i prowadzonych przez MKOL),
sankcjonowane przez ISU, nie stanowią Imprez ISU.
4. Prawa
ISU przysługują wszystkie prawa do realizowania swej działalności i jest upoważniona
do organizowania Imprez ISU bezpośrednio, z pełną współpracą danego Związku
Członkowskiego ISU lub innych wyznaczonych organizacji w przypadku, gdy dany
Związek Członkowski ISU nie jest w stanie zorganizować Imprezy ISU w swym kraju.
§ 101. Przepisy
1. Wynik Prawny
Zmiany i poprawki do Przepisów Ogólnych nabierają mocy prawnej bezpośrednio po
zakończeniu Kongresu, jeśli nie zostanie ustalone inaczej przez Kongres. Jednak
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żadne propozycje nie wchodzą w życie w trakcie trwania Kongresu chyba ze zostanie
tak stwierdzone w drukowanym Programie.
2. Zakres zastosowania
Niniejsze Przepisy stanowią prawną regulację w stosunku do całości Gałęzi
Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa Szybkiego w ramach ISU i są wiążące dla
wszystkich Związków Członkowskich ISU oraz klubów stowarzyszonych w odniesieniu
do zagadnień międzynarodowych.
3. Zgodność z Przepisami
Wszystkie międzynarodowe zawody i pokazy muszą być przeprowadzane ściśle
według Przepisów ISU, które obowiązują w trakcie ich rozgrywania (wyjątki – patrz §
104 pkt 1b)).
B. STATUS AMATORA
§ 102.
1. Status amatora
a) Przepisy ISU dotyczące statusu amatora opierają się na następujących zasadach:
i) Niezbędnym warunkiem statusu amatora jest osiągnięcie poniższych celów ISU:
chronienie wartości etycznych Łyżwiarstwa, spójność, zasady bezpieczeństwa i
zdrowia jak również dobre działanie Łyżwiarstwa i międzynarodowych zawodów
Łyżwiarskich;
ii) Te cele są w szczególności uzyskiwane poprzez:
• Zagwarantowanie ujednoliconych zasad Łyżwiarstwa (z uwzględnieniem wszelkich
nowinek zaakceptowanych przez Radę ISU) w celu zapewnienia że międzynarodowe
zawody Łyżwiarskie są uznawane na całym świecie oraz że są regulowane w
sprawiedliwy sposób zgodny z zasadami sportowymi;
• Wdrażanie w życie etycznych wartości Łyżwiarstwa i Kodeksu Etycznego ISU który,
w szczególności: (i) zabezpieczanie Łyżwiarstwa przed zakładami sportowymi oraz
innymi procederami które podnoszą ryzyko manipulacji wynikami na
międzynarodowych zawodach Łyżwiarskich;(ii) zapobieganie wykorzystywania
seksualnego Łyżwiarzy; (iii) zabezpieczanie uczciwości Oficjeli i imprez z kalendarza
ISU; (iv) zakazywanie zachowań korupcjogennych w stosunku do ISU; (v) unikanie
konfliktów interesów.
• Wdrażanie zasad Anty-dopingowych oraz szczegółowych zasad które chronią
zdrowie i zabezpieczają Łyżwiarzy;
• Organizowanie Międzynarodowego Kalendarza Łyżwiarskiego w sezonie zawodów
(od 1 sierpnia do 30 kwietnia) w celu uniknięcia bądź ograniczenia nakładania się
terminów pomiędzy zawodami tak aby Łyżwiarze, Oficjele i inni uczestnicy Łyżwiarscy
jak też widzowie mogli uczestniczyć w jak największej liczbie imprez; oraz
• Wsparcie dla opartych na wolontariacie struktur Łyżwiarstwa oraz rozwój
Łyżwiarstwa na wszystkich poziomach poprzez wdrażanie programów rozwojowych i
solidarnościowych.
b) Ponieważ ISU jest w stanie odpowiednio zabezpieczać i wdrażać te cele jedynie na
imprezach sankcjonowanych przez ISU, to niezbędnym do utrzymania tych celów jest
aby osoba posiadająca status amatora przestrzegała uczestnictwa jedynie w takich
Zawodach Międzynarodowych, które:
i) są zatwierdzone przez ISU, jeśli rodzaj imprezy wchodzi w zakres jurysdykcji ISU
zgodnie z Art. 3 Konstytucji;
ii) są prowadzone przez Oficjeli uznanych i zaakceptowanych przez ISU, w tym
Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów,
Starterów, Stewardów Zawodników i innych Oficjeli zaakceptowanych przez ISU; oraz
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iii) są przeprowadzane zgodnie z Przepisami ISU (z uwzględnieniem wszelkich
nowinek zaakceptowanych przez Radę ISU i w związku z tym zwalniając je na
zasadach wyjątkowości z dopasowania do Przepisów ISU);
c) Udział Łyżwiarzy i Oficjeli w narodowych i nie-konkurencyjnych imprezach takich
jak np. pokazy, kontrakty reklamowe, wystawy i pokazy o rekreacyjnym i pokazowym
charakterze podlegają jedynie odpowiednim przepisom i warunkom nałożonym przez
Związek Członkowski ISU do którego należą. Takie przepisy i warunki nie stanowią
części przepisów ISU dotyczących statusu amatora w §102. Jednakże Związki
Członkowskie ISU nie mogą bezpodstawnie ograniczać udziału swoich Łyżwiarzy w
nie-konkurencyjnych imprezach. Jako odzwierciedlenie wcześniejszego i obecnego
wsparcia dla danego Łyżwiarza mogą współdzielić przychody otrzymane przez
Łyżwiarza za udział w takich nie-zawodniczych imprezach, jednakże w udziale nie
większym niż 10%.
Związki Członkowskie ISU mają kontrolować swych Łyżwiarzy w celu
zagwarantowania, że nie uczestniczą w zawodach pozbawiających ich posiadania
statusu amatora.
2. Określenie braku statusu amatora
Osoba traci prawo brania udziału w działalności i zawodach ISU jeśli startowała lub
sędziowała w Zawodach Międzynarodowych nie zatwierdzonych przez ISU w
którejkolwiek z dyscyplin sportowych ISU lub w inny sposób złamała §102, jak
również jeśli status amatora został odebrany jej przez Radę zgodnie z §102 pkt 7
poniżej.
3. Uczestnictwo osób posiadających status amatora
Tylko osobom posiadającym status amatora, w tym Łyżwiarzom, wolno uczestniczyć w
Imprezach ISU, Kongresach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz innych Zawodach Międzynarodowych chyba,
że inne przepisy wyraźnie stwierdzają inaczej (patrz punkt 4 poniżej §121, punkt 3.a) .
Osoby te mogą brać udział wystawach i pokazach (wliczając w to inne wydarzenia o
charakterze rekreacyjnym i/lub pokazowym) z udziałem osób nie posiadających statusu
amatora zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Związek Członkowski ISU danego
Łyżwiarza. Osoby posiadające status amatora mogą uczestniczyć w Otwartych
Zawodach Międzynarodowych zaakceptowanych przez ISU do udziału w których
zaproszono Łyżwiarzy nie posiadających statusu amatora, po wcześniejszej akceptacji
tych zawodów przez Radę.
Ponadto, osoby posiadające status amatora mogą uczestniczyć w otwartych zawodach
dla wybranych, jednoznacznie zdefiniowanych grup uczestników jak np. Dorośli czy
Łyżwiarze Niepełnosprawni, po pisemnym zatwierdzeniu takich zawodów przez Radę.
Związki Członkowskie mają obowiązek natychmiastowego poinformowania ISU w
przypadku kiedy Łyżwiarz lub Oficjel, który był aktywny na arenie międzynarodowej jako
osoba o statucie amatora, angażuje się w działania które skutkują utratą statusu
amatora.
4. Posiadanie ograniczonego statusu amatora
Przypadki posiadania ograniczonego statusu amatora:
a) Osoba (nawet jeżeli w świetle niniejszego paragrafu nie jest pozbawiona posiadania
statusu amatora z innego powodu) otrzymująca wynagrodzenie z tytułu własności lub
zarządzania pokazami na lodzie lub łyżwiarskim tournée pokazowym – nie może być
Sędzią Głównym, Asystentem Sędziego Głównego, Kontrolerem Technicznym,
Specjalistą Technicznym, Stewardem Zawodników, Sędzią, Członkiem Komitetu
Organizacyjnego lub Starterem w Imprezach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich,
Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub jakichkolwiek innych Zawodach
Międzynarodowych zaakceptowanych przez Związek Członkowski ISU lub przez ISU.
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Osoby takie nie mogą być również członkami Rady ISU, Komisji Technicznej lub
Komisji Dyscyplinarnej ani delegatami na Kongres ISU;
b)
Otrzymujący wynagrodzenie pracownicy Związków Członkowskich ISU i
klubów przy nich stowarzyszonych, jak również wynagradzani trenerzy nie mogą być
Sędziami Głównymi, Asystentami Sędziego Głównego, Kontrolerami Technicznymi,
Sędziami, (Członkami Oficjalnej Komisji Oceny – dot. Łyżwiarstwa Figurowego),
Starterami lub Stewardami Zawodników w Imprezach ISU lub wszelkich innych
Zawodach Międzynarodowych akceptowanych przez Związek Członkowski ISU lub
przez ISU, jak również osoby takie nie mogą też być członkami Rady, wybranymi
członkami Komisji Technicznej lub Komisji Dyscyplinarnej. Niemniej osoby te mogą
brać udział w Kongresach ISU pod warunkiem spełnienia Art. 30, zgodnie z Przepisami
Klauzuli Proceduralnej do Konstytucji część A., pkt 13, jednakże bez prawa do
głosowania. Osoby te mogą również spełniać funkcje Specjalisty Technicznego i
Kontrolera Technicznego, Operatora Danych lub Operatora Danych w wybranych
zawodach uznawanych przez ISU.
Na potrzeby tego Przepisu za osobę zatrudnioną uznaje się osobę pracującą za
wynagrodzeniem przez średnio więcej niż 25 godzin tygodniowo na rzecz Związku
Członkowskiego ISU bądź stowarzyszonego w nim klubu, bez brania pod uwagę natury
prawnej łączącej ich zobowiązania umowne.
c) Osoba, która po 1 lipca 1998 uczestniczyła w kierowaniu zawodami
zdefiniowanymi w §102 pkt 2 (ii) i (iii) nie może służyć jako wybrany członek Komitetu
Technicznego bądź prowadzić seminarium lub kursu ISU.
d) Łyżwiarze nie posiadający uprawnień amatora mogą pełnić funkcje Specjalistów
Technicznych, oraz Operatorów Danych i Powtórek.
5. Płatności
Wypłaty mogą być dokonywane zarówno przez odpowiedni Związek Członkowski ISU
albo przez ISU, odpowiednio dla: Zawodników, Sędziów Głównych, Asystentów
Sędziego Głównego, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów,
Operatorów Danych i Powtórek, Starterów lub Stewardów Zawodników we wszystkich
imprezach wymienionych w §107 jak również dla członków Rady ISU, Komisji
Technicznych, Komisji Dyscyplinarnej i Doradców lub innych osób pracujących dla ISU
w innym charakterze, w związku z przygotowywaniem do udziału lub udziałem w takiej
działalności ISU lub zawodach. W przypadku dokonywania płatności w ciagu dwóch
miesięcy ISU musi być pisemnie poinformowana o wielkości wypłaconej kwoty.
6. Znaki handlowe
a) dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
b) We wszystkich Mistrzostwach ISU oraz wszystkich innych Imprezach ISU w Jeździe
Szybkiej na Lodzie oraz w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim, organizowanych
pod jurysdykcją ISU, przez cały czas trwania Mistrzostw lub zawodów, w tym podczas
oficjalnych treningów, znajdując się na terenie areny sportowej lub na torze członkowie
ekip, Trenerzy, pracownicy obsługi oraz Zawodnicy reprezentujący tę samą drużynę
narodową (zgłoszoną przez ten sam Związek Członkowski ISU), muszą nosić
identyczne mundury, jednoznacznie identyfikujące ich kraj, posiadające design
ustalony przez te Związki Członkowskie ISU, które zgłaszają Łyżwiarzy do zawodów.
Związki Członkowskie
ISU zobowiązane są do przedłożenia projektu stroju
drużynowego (kostium aerodynamiczny, ciepła bluza i spodnie na suwaki, kurtka do
dekoracji oraz kurtki dla personelu) do akceptacji przez ISU.
Oficjele, Trenerzy, pracownicy obsługi i Łyżwiarze mogą prezentować na swej odzieży
i/lub sprzęcie technicznym swoje własne nazwisko oraz nazwę i/lub logo swojego
Związku Członkowskiego ISU i/lub oficjalny skrót nazwy państwa Związku
Członkowskiego ISU (zgodnie z pkt (iv) poniżej). Ponadto, mogą oni w strefie
zawodów, wywiadów telewizyjnych oraz podczas ceremonii nagradzania, zarówno na
sobie jak i swoich ubraniach prezentować znaki reklamowe, zastrzeżone znaki
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handlowe, loga lub inne rozpoznawalne znaki (zwane dalej „oznaczeniami”) które nie
odnoszą się do tytoniu i alkoholu, zgodnie z następującymi wymaganiami:
i)
Tabela poniżej pokazuje całkowity maksymalny rozmiar wszystkich oznaczeń
(poza znakiem handlowym producenta) oraz maksymalną liczbę i rozmiar tych
oznaczeń. Wszystkie oznaczenia mają być godne.
ii)
Znaki handlowe producenta jak opisane poniżej są dozwolone na sprzęcie
technicznym takich jak łyżwy/buty, okulary, rękawiczki, ochraniacze na golenie,
nakrycie głowy, ochraniacze na kostki i szyję, ochraniacze na łyżwy oraz ubrania.
Łyżwy składają się z 6 części czyli 2 butów i 2 płóz oraz elementu konstrukcyjnego
Całkowity
Maksymalny
Liczba oznaczeń
maksymalny
rozmiar jednego
rozmiar
oznaczenia
Areodynamiczny kostium do zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim traktuje się jako
składający z dwóch elementów: górnego (wliczając w to kaptur) i dolnego
Element

Kaptur
Góra (powyżej talii,
wliczając w to ręce)

30 cm2
6
650 cm2

Dół (poniżej talii)

45 cm2
250 cm2

2

Kostium do zawodów i kostium rozgrzewkowy w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim
Torze traktuje się jako składający z dwóch elementów: górnego (nie wliczając
kaptura) i dolnego
Góra (powyżej talii,
wliczając w to ręce i
45 cm2
6
nakrycie głowy)
650 cm2
Dół i/lub spodnie (poniżej
250 cm2
2
talii)

łączącego płozę z butem.
Tabela poniżej pokazuje całkowity maksymalny rozmiar wszystkich znaków
handlowych oraz ich maksymalną liczbę i rozmiar.
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Element

Całkowity
maksymalny
rozmiar

Maksymalny
rozmiar jednego
oznaczenia

Liczba oznaczeń

40 cm2

20 cm2

2 (po 1 na każdym
bucie

40 cm2

20 cm2

2 (po 1 na każdej
płozie)

12 cm2

6 cm2

2 (po 1 na każdym
mocowaniu)

30 cm2

1

30 cm2

1

Łyżwy
Para butów
Para płóz
Para konstrukcji
mocowań płozy

Areodynamiczny kostium do zawodów
Góra (w tym kaptur)
60 cm2
Dół

Kostium do zawodów i kostium rozgrzewkowy w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim
Torze
Góra

30 cm2

1

30 cm2

1

60 cm2
Dół lub spodnie
Wyposażenie sportowe i techniczne
Kask (nakrycie
głowy)

16 cm2

8 cm2

2

Okulary

16 cm2

8 cm2

2

Para rękawiczek

16 cm2

8 cm2

2 (po 1 na każdej
rękawiczce)

Ochraniacz na szyję 20 cm2

20 cm2

1

Ochraniacz na
kostki

20 cm2

20 cm2

1

Ochraniacze na
płozy

20 cm2

20 cm2

1

W miejscu znaku handlowego może zostać wygrawerowane lub wyhaftowane nazwisko
Łyżwiarza, które podlega takim samym ograniczeniom jak znaki handlowe.
iii)
co do zasady na kaskach dozwolone są co najwyżej dwa (2) znaki handlowe
o maksymalnej powierzchni 20 cm2 na jeden znak. Żadne znaki handlowe nie są
dozwolone na opaskach i czepkach na kaski.
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iv)
Na Imprezach ISU, na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Zimowych
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich jedno dodatkowe miejsce na oznaczenie
wielkości 40 cm2 na przodzie kasku jest zarezerwowane dla ISU. Opaski i czepki na
kasku znajdują się pod całkowitą kontrolą ISU.
Na innych Zawodach Międzynarodowych dwa dodatkowe oznaczenia mogą być
autoryzowane przez organizujący Związek Członkowski ISU do całkowitej wielkości 40
cm2 na kasku, jeśli tylko nie koliduje z pokazywaniem przez Łyżwiarza jego nazwiska.
Opaski i czepki na kasku znajdują się pod całkowitą kontrolą ISU.
v)
Określenie projektu, bez jakichkolwiek obrazków lub zastrzeżonych znaków
handlowych oraz oznaczeń na odzieży Zawodników i członków ekipy, Trenerów oraz
pracowników obsługi reprezentujących tę samą drużynę narodową mieści się w
zakresie praw i wyłącznej odpowiedzialności Związków Członkowskich ISU, i ma być
przeprowadzone zgodnie z niniejszym Przepisem. Zaleca się, aby Związki
Członkowskie ISU zastanowiły się nad zapewnieniem możliwości użycia znaków
reklamowych przez zawodników lub personel.
vi)
Oznaczenia mogą być poddane zmierzeniu przez Oficjeli w trakcie ich
noszenia w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami.
vii)
Kostiumy startowe oraz treningowe Łyżwiarzy muszą mieć nazwę kraju lub
jego oficjalny skrót przyjęty przez ISU (litery o wysokości nie mniejszej niż 5 cm i nie
większej niż 15 cm). W Łyżwiarstwie Szybkim nazwa kraju lub jego skrót muszą być
umieszczone na plecach. W Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim nazwa kraju lub
jego skrót powinny być umieszczone na zewnętrznej części obu łydek, a litery nie mogą
być mniejsze niż 7 cm i umieszczone pionowo w dół od kolana do kostki.
7. Utrata statusu amatora
a)
Konsekwencją naruszenia przepisów dotyczących statusu amatora może
poskutkować utratą statusu amatora. Dyskwalifikacja lub stan zawieszenia na mocy
innego właściwego paragrafu nie wpływa na posiadanie przez tę osobę statusu amatora
natomiast, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej sankcji dyscyplinarnej, ogranicza
prawo takiej osoby do udziału w zawodach i działalności ISU;
b)
Rada ISU, może orzekać domniemanie pogwałcenia zasad dotyczących
posiadania statusu amatora, bez względu na to czy został złożony jakikolwiek protest
przeciwko statusowi amatora danego osoby w Łyżwiarstwie, czy też nie;
c)
Decyzja jest podejmowana przez Radę na podstawie pisemnych i/lub
ustnych dowodów przedłożonych w trakcie realizacji poniższej procedury:
•
ISU ma przesłać osobie której sprawa dotyczy pisemną notę dotyczącą zarzutów
oraz powody dla których ISU uważa że w danej sytuacji nastąpiło naruszenie Przepisów
dotyczących statusu amatora, mając w szczególności na względzie uzasadnione cele
chronione przez te przepisy. Nota ma być dostarczona listem poleconym.
•
Osoba której sprawa dotyczy ma prawo odpowiedzieć na notę w przeciągu
jednego (1) miesiąca od daty potwierdzenia otrzymania (z możliwością przedłużenia
tego terminu na kolejny miesiąc po uzasadnionej prośbie).
•
Jeśli ISU uważa że podstawy do podtrzymania swojego orzeczenia są
wystarczające, to odpowie na odpowiedź w ciągu jednego (1) miesiąca.
•
Osoba której sprawa dotyczy ma prawo pisemnego przedstawienia
ustosunkowania się do odpowiedzi w przeciągu jednego (1) miesiąca. Osoba ta może
również zażądać ustnego wysłuchania.
•
Ustne przesłuchanie powinno odbyć się przed Radą lub Prezydentem i
Dyrektorem Generalnym ISU działajacych z ramienia Rady.
W przypadku gdy Rada rozważa poważne obawy związane z ochroną celów
zabezpieczanych Przepisami o statusie amatora, Rada ISU ma prawo do nałożenia
przejściowych miar ograniczających status amatora w chwili wręczania Noty osobie,
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której sprawa dotyczy. Każda taka sprawa ma być bezzwłocznie rozpatrywana przez
SSA zgodnie z jego przyśpieszonych procedur.
d)
Wykroczenia do pkt 2 niniejszego §102 są przedmiotem sankcji nakładanych
przez Radę ISU, polegających na wydaniu ostrzeżenia lub odebraniu statusu amatora
na czas określony.
Rada ISU określi wielkość kary zgodnie z zasadą proporcjonalności jak również po
uwzględnieniu wszystkich indywidualnych okoliczności każdego przypadku, w
szczególności wielkości wykroczenia oskarżonego, jego historię oraz wagę
wykroczenia w stosunku do celów opisanych w Przepisach ISU dotyczących statusu
amatora jak zapisano i wykonano zgodnie z §102, pkt 1. Przy określeniu nakładanych
sankcji Rada ma wziąć pod uwagę również charakterystyki i cele imprez
niesankcjonowanych.W ramach tych zasad, Rada ISU, w zależności od wagi
wykroczenia oraz z uwzględnieniem prawnych interesów osoby której to dotyczy:
W stosunku do Łyżwiarza:
i)
Wyda oświadczenie “bez winy” po pierwszym wykroczeniu kiedy Łyżwiarz
brał udział w imprezie która w innych okolicznościach bez wątpienia byłaby uznana
przez ISU, ale z powodu błędu administracyjnego organizatora nieusankcjonowanej
imprezy lub “ostrzeżenie” po pierwszym wykroczeniu kiedy Łyżwiarz był odpowiednio
świadom że impreza nie została usankcjonowana (i nie ma sugestii błędu
administracyjnego po stronie organizatora) ale przedstawił dowody na to że poza
wszystkim dana impreza spełniała cele ISU które zabezpieczone są Przepisami o
statusie amatora;
ii)
Wyda ostrzeżenie lub nałoży okres karencji nie dłuższy niż jeden (1) rok za
pierwszy udział w nieusankcjonowanej imprezie, która jednoznacznie nie została by
uznana;
iii)
Wyda ostrzeżenie lub nałoży okres karencji nie dłuższy niż dwa (2) lata za
dalszy udział w nieusankcjonowanej imprezie, która jednoznacznie nie została by
uznana;
W stosunku do Oficjela:
i)
Wyda ostrzeżenie w przypadku niewielkiego wykroczenia, w które wlicza się
po pierwszy udział w niesankcjonowanej imprezie, która była by uznana;
ii)
Nałoży okres pozbawienia statusu amatora do jednego (1) roku za pierwszy
udział w nieusankcjonowanej imprezie, która jednoznacznie nie została by uznana;
iii)
Nałoży okres pozbawienia statusu amatora do dwóch (2) lat za pierwszy
udział w nieusankcjonowanej imprezie, za ponowny udział w nieusankcjonowanej
imprezie, która była by uznana;
iv)
Nałoży okres pozbawienia statusu amatora do dwóch (2) lat za drugi udział
w nieusankcjonowanej imprezie, która jednoznacznie nie została by uznana;
v)
Nałoży okres pozbawienia statusu amatora do piętnastu (15) lat za każdy
kolejny udział w nieusankcjonowanej imprezie, która jednoznacznie nie została by
uznana;
8. Sytuacje nieprzewidziane
Zagadnienia dotyczące posiadania statusu amatora nie ujęte w Przepisach ISU mają
zostać potraktowane przez Związek Członkowski ISU w sposób zgodny z duchem i
intencjami Przepisów ISU.
§ 103. Przywrócenie statusu amatora
1. Przywrócenie statusu amatora
Oficjel, który był lub został pozbawiona statusu amatora zgodnie z postanowieniami
§102, nie może od tego momentu pełnić funkcji Sędziego Głównego, Asystenta
Sędziego Głównego, Sędziego, Członka OAC (Oficjalnej Komisji Oceny – dot.
Łyżwiarstwa Figurowego), Startera lub Stewarda Zawodników w Mistrzostwach ISU,
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Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich
lub Zawodach Międzynarodowych ani też nie może być członkiem Rady ISU, Komisji
Technicznej, Komisji Dyscyplinarnej lub być delegatem na Kongres ISU, o ile Rada ISU
nie przywróciła jej statusu amatora.
2. Przywrócenie statusu amatora
Osoba, która była lub nadal jest pozbawiona statusu amatora po odsłużeniu połowy
okresu zawieszenia statusu amatora. W przypadku dożywotniego odebrania statusu
amatora taka prośba o przywrócenie statusu amatora może zostać złożona przez daną
osobę po minięciu 15 letniego okresu pozbawienia statusu amatora.
3. Prośby o przywrócenie
Prośby o przywrócenie statusu amatora przez Radę mogą być składane:
a)
Przez osobę, którą to dotyczy lub przez Związki Członkowskie ISU w
imieniu osób, których to dotyczy (taka prośba nie będzie odrzucana bez powodu);
b)
Jedna sankcja zostanie zastosowana tylko jeden raz w stosunku do tej
samej osoby;
c)
Tylko przez przedłożenie wypełnionego oficjalnego formularza ISU,
zawierającego kompletną informację w odnośnej sprawie.
4. Decyzja o przywróceniu statusu amatora
Rada ISU, aprobując prośbę o przywrócenie statusu amatora, może nadać tej decyzji
klauzulę wykonalności natychmiastowej albo po takim okresie karencji, jaki uzna za
stosowny, uwzględniając okoliczności.
5. Przywrócenie do działań na poziomie narodowym
Przywrócenie statusu amatora osobom ich pozbawionym w odniesieniu do wszelkiej
działalności w kraju może być dokonane zgodnie z wolą odnośnego Związku
Członkowskiego ISU.
C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 104.
1. Członkowie ISU
Członkami ISU są:
a) Związki krajowe albo
b) Specjalne Kluby,
wybrane zgodnie z Art. 6 Konstytucji.
2. Adresy
Każdy Związek Członkowski musi informować na bieżąco Sekretariat ISU o
ewentualnych zmianach w adresie i przesłać do Dyrektora Generalnego swoją nazwę
i adres oraz nazwisko swego Prezesa i Sekretarza wraz z ich adresami, numerami
telefonów, numerami faksów oraz adresami poczty elektronicznej (email), adresem
strony internetowej jeśli posiada itd.
3. Oficjalne nazwy
W sprawach dotyczących ISU w każdym użyciu powinny być wykorzystywane
oficjalne nazwy Związków Członkowskich ISU (a nie nazwy krajów).
4. Kontakty i Instrukcje Płatności
a)
Wszelkie kontakty z ISU członków Związków Członkowskich ISU, klubów
stowarzyszonych lub tym podobnych organizacji, odbywać się mogą jedynie za
pośrednictwem odpowiednich Związków Członkowskich ISU.
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b)
Oficjalne kontakty w zakresie wybranych oficjalnych formularzy (np.
formularze zgłoszeń, formularze nominacji, itp.) bądź aplikacje o Zawody ISU
przedstawiane ISU bądź Związkowi Członkowskiemu ISU organizującemu Zawody ISU
muszą być podpisane przez Prezesa i Sekretarza Generalnego (lub jego odpowiednika
takiego jak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Generalny, Prezydent).
c)
Instrukcje dotyczące płatności kontrybucji ISU musza być podpisane
zarówno przez Prezesa i Sekretarza Generalnego danego Związku Członkowskiego
ISU.
d)
Kontakty pomiędzy Związkami Członkowskimi ISU a Zawodnikami podlegają
§ 111.
5. Oficjalny biuletyn
Każdy Związek Członkowski ISU musi podać Dyrektorowi Generalnemu nazwę i
adres swego oficjalnego biuletynu (jeśli taki jest).
6. Lista Związków Członkowskich ISU
Lista Związków Członkowskich ISU będzie uaktualniana na stronie ISU i będzie
corocznie publikowana w Komunikacie ISU do 1 października.
7. Opłaty członkowskie
Roczna opłata członkowska od każdego Związku Członkowskiego ISU wynosi 300
franków szwajcarskich (CHF). W razie zaistnienia takiej konieczności Rada może
podnieść wysokość tej składki.
8. Termin płatności
Wniesienie rocznej składki na bieżący rok finansowy dokonane musi być najpóźniej
do dnia 31 stycznia.
9. Utrata praw członkowskich ISU
Związki Członkowskie ISU zalegające z wniesieniem ich rocznych składek lub innych
opłat należnych wobec ISU z dniem 1 lipca tracą wszelkie prawa członkowskie do czasu
realizacji pełnej płatności.
10. Utrata członkostwa ISU
Związki Członkowskie ISU, które po otrzymaniu zawiadomienia w lipcu nie uiszczą
należnej kwoty do dnia 1 stycznia roku kolejnego, mogą zostać pozbawione
członkostwa.
11. Podporządkowanie się przepisom oraz Nowe Formaty na Zawodach
Międzynarodowych
a)
Związki Członkowskie ISU oraz wszyscy ci, którzy w ich imieniu organizują
Zawody Międzynarodowe obowiązani są stosować się do Przepisów obowiązujących
w takich zawodach.
b)
Modyfikacje natury techniczne oraz nowe metody/systemy dotyczące
Przepisów Specjalnych i Przepisów Technicznych do których odnosi się określenie
“Nowe Formaty” mogą być wdrażane/akceptowane przez Radę w konsultacji z
odpowiednim Komitetem Technicznym na zasadach próbnych podczas Zawodów
Międzynarodowych lub Otwartych Zawodów Międzynarodowych ale nie podczas
Mistrzostw ISU. Aplikacje o zawody Związków Członkowskich ISU zawierajace nowe
formaty mają być zgłaszane do sekretariatu ISU zgodnie z procedurą opisaną w
Komunikacie ISU opublikowanym przez Radę i odnoszącym się do Otwartych
Zawodów Międzynarodowych.
Szczegóły
nowego
formatu
w formacie
zaakceptowanym przez Radę mają zostać zawarte w Obwieszczeniu danych zawodów.
Związek Członkowski ISU organizujący zawody z nowym formatem ma przedłożyć
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raport do odpowiedniego Komitetu technicznego w przeciągu dwóch tygodni od
zakończenia danej imprezy.
12. Zawody dla osób nie posiadających statusu amatora
Związkom Członkowskim ISU i klubom przy nich stowarzyszonym nie wolno
organizować, popierać, pomagać ani udostępniać urządzeń/terenów do zawodów
łyżwiarskich dla osób nie posiadających statusu amatora, o ile nie wyrazi na to zgody
Rada.
13. Ogłoszenie najlepszych Łyżwiarzy
Do dnia 1 maja każdego roku, każdy Związek Członkowski ISU zgłosi następujące
dane w odniesieniu do minionego sezonu łyżwiarskiego a Sekretariat ISU opublikuje
je w Komunikacie do 1 lipca:
a)
Łyżwiarstwo Szybkie: pięć najlepszych wyników ustanowionych na
standardowych torach przez łyżwiarzy szybkich Związku Członkowskiego na
dystansach: 500, 1 000, 1 500, 3 000, 5 000 i 10 000 metrów dla mężczyzn oraz 500,
1 000, 1 500, 3 000 i 5 000 metrów dla kobiet oraz w Biegu Drużynowym na
Dochodzenie na dystansie 5 000 metrów kobiet i mężczyzn:
b)
Łyżwiarstwo Szybkie na Torze Krótkim: pięciu najlepszych Łyżwiarzy
Szybkich na Krótkim Torze danego Związku Członkowskiego na dystansach: 500,
1 000, 1 500, 3 000 metrów i w sztafecie Mężczyzn i Kobiet w oparciu o klasyfikację
na dystansach w mistrzostwach krajowych.
c)
dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
14. Planowane Zawody Międzynarodowe - Łyżwiarstwo Szybkie
a)
Do dnia 1 czerwca każdy Związek Członkowski ISU musi powiadomić
Sekretariat o Zawodach Międzynarodowych, które zamierza zorganizować w
nadchodzącym sezonie określając klasę, miejsce, termin, typ toru, (kryty czy otwarty,
naturalny czy sztuczny) oraz podstawowe wymiary toru i parametry nawierzchni lodu.
W przypadku dwóch lub więcej zawodów organizowanych w tym samym czasie na tym
samym kontynencie, Dyrektor Generalny powinien natychmiast poinformować
zainteresowanych organizatorów w celu skoordynowania terminów pomiędzy nimi.
Organizatorzy muszą poinformować ISU o swoich ustaleniach do dnia 1 lipca.
Do dnia 1 sierpnia Sekretariat opublikuje ogłoszenia zawodów w Komunikacie.
Komunikat ten nie zastępuje ogłoszenia wydawanego zgodnie z §112.
b)
Związek Członkowski ISU, który zamierza zorganizować Zawody
Międzynarodowe nie uwzględnione w stosownym rocznym Komunikacie ISU
dotyczącym Zawodów Międzynarodowych w Łyżwiarstwie Szybkim, w celu uzyskania
zgody na organizowanie zawodów o statusie Zawodów Międzynarodowych musi
złożyć wniosek do Sekretariatu.
c) Każdy Związek Członkowski ISU musi podać ISU do 1 października terminy
Mistrzostw Krajowych oraz zawodów dwóch krajów (“Country Matches”), które planuje
zorganizować w nadchodzącym sezonie, określając klasę Mistrzostw lub zawodów
dwóch krajów, jak również datę, miejsce i tor, na którym te Mistrzostwa lub zawody
dwóch krajów planuje się rozegrać.
Co najmniej dwie kopie zawiadomienia o Mistrzostwach Krajowych i zawodach dwóch
krajów należy przesłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu nie później niż na cztery
tygodnie przed pierwszym dniem tych zawodów. Zawiadomienie takie musi zawierać
informacje wymienione w § 112, pkt 1 i 2 lub 3.
15. dotyczy łyżwiarstwa figurowego
16. Wykluczenie
a) Rada może wykluczyć Związek Członkowski ISU lub klub stowarzyszony z
następujących imprez:
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1) wszystkich zawodów łyżwiarskich, które wymagają zgody lub sankcji ISU; oraz
2) wszystkich innych działań ISU w tym, między innymi ale nie tylko z Kongresów,
seminariów, warsztatów i programów rozwojowych w oparciu o wiarygodne świadectwo
stwierdzające, że dany Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub w sposób
materialny naruszył Statuty ISU, co, między innymi, obejmuje naruszenia popełnione
przez oficjeli i przedstawicieli danego Związku Członkowskiego ISU lub jego
stowarzyszonego klubu.
b) Jakiemukolwiek
Związkowi
Członkowskiemu
ISU
zgłaszającemu
lub
uczestniczącemu w zgłoszeniu Łyżwiarza na zawody łyżwiarskie lub pozwalającemu
zawodnikowi lub oficjelowi Związku Członkowskiego ISU na uczestnictwo w zawodach
lub pokazach łyżwiarskich, organizowanych przez dany lub inny Związek Członkowski
ISU, po wydaniu Komunikatu ISU zawierającego decyzję Komisji Dyscyplinarnej
wykluczającą danego zawodnika oraz/lub oficjela Związku Członkowskiego ISU z
działań ISU lub decyzję Rady, zgodnie z którą dany zawodnik lub oficjel traci status
amatora, grozi trwałe lub czasowe wykluczenie danych zawodów ujętych w kalendarzu
zatwierdzonych zawodów ISU w określonym okresie lub na zawsze, w zależności od
decyzji Rady.
c) Sankcje określone w punkcie 16 stanowią dodatkowy element i nie wykluczają
jakichkolwiek innych kar dostępnych na mocy Statutów ISU.
d) Przed wykluczeniem Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub muszą
zostać poinformowane o naturze domniemanego wykroczenia, wszystkich faktach
dotyczących danej sprawy i wszystkich dostępnych dowodach tak, aby miały możliwość
do obrony. Jeżeli Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub nie skorzystają z
tej możliwości w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania tej informacji przekazującej na
piśmie stanowisko do Sekretariatu ISU, to wykluczenie nabiera mocy prawnej.
e) Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub muszą otrzymać decyzję na
piśmie wraz z uzasadnieniem. Rada opublikuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem
lub jego podsumowaniem, w Komunikacie ISU.
f) Zapisy §104 punkt 16 nie stosują się, nie ograniczają ani nie podlegają im działania
i zakres odpowiedzialności Rady na mocy wymagań Artykułów 6, 7 i 17 Konstytucji
określających przestrzeganie przez Związki Członkowskie ISU wymaganych,
minimalnych standardów dla zachowania Członkostwa ISU.
17. dotyczy łyżwiarstwa figurowego.

§ 105
1. Ustalenia dotyczące transmisji telewizyjnych i medialnych
a)
Wszystkie uzgodnienia dotyczące telewizji i innych mediów dotyczące
obsługi Imprez ISU (patrz §100 pkt 3 w celu określenia Imprez ISU) podejmowane będą
wyłącznie przez ISU z wybranymi nadawcami mediów telewizyjnych i innych, z
wyjątkiem praw telewizyjnych i innych domów medialnych do rozpowszechniania
przekazu wyłącznie w kraju, w którym odbywają się dane zawody indywidualne z Serii
ISU (takie jak Puchary Świata ISU oraz Grand Prix ISU w Łyżwiarstwie Figurowym),
które pozostają w gestii Związku Członkowskiego ISU organizującego zawody.
b)
Prawa należące do ISU do transmisji telewizyjnej i innych przekazów
medialnych opisane powyżej obejmują prawa wszelkiego rodzaju, w tym bez
ograniczeń, przekazy na żywo jak również powtórek i fragmentów Imprez ISU i
wszelkich związanych z zawodami aktywności uczestników, we wszystkich formach i
innych medialnych przekazach i metodach transmisyjnych znanych lub później
wprowadzonych łącznie ale bez ograniczeń na kasetach video, DVD płytach
kompaktowych i nośnikach mobilnych, Internecie, telefonach i komputerach. Niniejsze
prawa do przekazu telewizyjnego i innych przekazów medialnych mogą być dostępne
bezpośrednio przez ISU lub poprzez licencję telewizyjną i obejmującą inne przekazy
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medialne, łącznie z bezpłatnymi lub płatnymi pokazami (pay-to-view), serwisami
interaktywnymi i na zamówienie, na potrzeby pokazów publicznych lub prywatnych, z
komentarzem lub bez, muzyką lub bez i takie transmisje z zawodów lub fragmentów
Zawodów ISU mogą być transmitowane jakąkolwiek metodą dostępną obecnie lub w
przyszłości, łącznie z przekazami satelitarnymi, liniami naziemnymi, Internetem,
telefonami przenośnymi lub innymi fizycznymi przekaźnikami takimi jak kable, DSL,
linie telefoniczne, lub jakakolwiek ich kombinacja, znanymi obecnie jak i używanymi w
przyszłości do transmisji.
c) W celu promocji innych Imprez oraz działalności ISU, jak również dla ogólnego
poprawiania wizerunku oraz wzrostu popularności Łyżwiarstwa Figurowego i
Szybkiego, prawa telewizyjne oraz prawa do innych przekazów medialnych należące
do ISU powinny zawierać incydentalne prawo zezwalające na wykorzystanie migawek
filmowych z danych Imprez ISU.
2. Obowiązki Związków Członkowskich ISU i Organizatorów
Związek Członkowski ISU i organizatorzy wszelkich Imprez ISU ponoszą
odpowiedzialność za to, żeby na lodowisku, na którym odbywa się Impreza, nie było
żadnych kamer telewizyjnych ani filmowych (z wyjątkiem tych, które posiadają
autoryzację i licencję ISU) oraz żeby nie było na lodowisku żadnych reklam w polu
widzenia publiczności obserwującej tę Imprezę.
3. Prawo Rady ISU do delegowania
W zakresie bieżących negocjacji odnośnie transmisji telewizyjnej, lub innych
medialnych przekazów Rada ISU może przenieść całkowicie lub częściowo
odpowiedzialność na konsultanta lub agencję medialną lub Związek Członkowski ISU
będący organizatorem zawodów, jako swego autoryzowanego pełnomocnika w tym
zakresie, jednakże ISU zachowuje prawo do ostatecznego zatwierdzenia wszystkich
podjętych decyzji.
4. Późne ustalenia
Uzgodnienia odnośnie transmisji telewizyjnej lub innych przekazów telewizyjnych
podjęte po przyznaniu Mistrzostw ISU lub innej imprezy organizującemu Związkowi
Członkowskiemu, dokonywane będą w porozumieniu z tym Związkiem, jednakże we
wszystkich przypadkach ISU pozostawia sobie prawo ostatecznego zatwierdzenia
wszystkich ustaleń.
5. Późne ustalenia
Związek Członkowski ISU angażujący telewizję lub inne media na Zawody
Międzynarodowe, pokazy w Łyżwiarstwie Figurowym lub innych imprezach (z
wyłączeniem innych imprez ISU opisanych powyżej w tym paragrafie) powinien
posiadać do nich prawo. Związek Członkowski ISU może sprzedać prawa telewizyjne
w celu:
a)
Transmisji programu telewizyjnego lub innych przekazów medialnych jedynie we
własnym kraju; jednakże – aby uniknąć konfliktu z interesami ISU – Związek
Członkowski ISU nie może zawierać żadnych kontraktów, dotyczących każdych z
międzynarodowych zawodów, z telewizją na zasadzie wyłączności na okres dłuższy niż
trzy lata;
b)
Sprzedaż innym telewizjom lub innym przekaźnikom medialnym do retransmisji w
innych dokładnie wyszczególnionych krajach, pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody ISU i o ile nie jest to w sprzeczności z interesami ISU bądź Związków
Członkowskich ISU.
6. Wyłączność praw
Zezwala się jedynie na obsługę telewizyjną i innych przekaźników medialnych tak, jak
to stanowi niniejszy § 105. Wszelkie inne przekazy telewizyjne, video, filmowe lub
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medialne z zawodów i wystaw znajdujących się pod jurysdykcją ISU i Związków
Członkowskich ISU są surowo zabronione.
§ 106.
1. Wkład finansowy w zawody ISU
Nakłady udzielane Związkom Członkowskim ISU na wszystkie Zawody ISU (w tym
wszelkie nakłady przeznaczone na nagrody pieniężne) opierają się na budżecie
przygotowanym przez Radę i przyjmowanym przez Kongres, niemniej Rada musi
przestrzegać kryteriów gwarantujących przestrzeganie i respektowanie interesów
wszystkich Związków Członkowskich ISU.
2. Redukcja wkładu finansowego
Rada może zmniejszyć nakłady finansowe ISU dla Związków Członkowskich w
przypadkach, gdy dany Związek Członkowski ISU/organizator nie stosuje się w pełni
do wszystkich zobowiązań przezeń podjętych.

D. ZAWODY
§ 107. Definicja Mistrzostw ISU i Zawodów Międzynarodowych
1. Mistrzostwa ISU
a) Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim (w sezonie 2020/2021);
b) Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju (aż do końca sezonu
2019/20);
c) Mistrzostwa Świata na Dystansach w Łyżwiarstwie Szybkim (aż do końca sezonu
2019/20);
d) Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Sprincie (aż do końca sezonu
2019/20);
e) Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim;
f) Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim
g) Mistrzostwa Czterech Kontynentów w Łyżwiarstwie Szybkim (w sezonie
2019/2020);
h) Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze;
i) Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze;
j) Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze
k) Mistrzostwa Czterech Kontynentów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze (w
sezonie 2019/2020);
pkt l) - q) dotyczą łyżwiarstwa figurowego.
Mistrzostwa ISU są Imprezami ISU, (patrz §100. pkt.3)
2. Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO)
ZIO stanowią wyłączną własność Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL).
MKOL określa program dla ZIO zgodnie z Kartą Olimpijską, który obejmuje wyłącznie
Dyscypliny Olimpijskie podlegające Międzynarodowym Federacjom, uznanym przez
MKOL jako Międzynarodowe Federacje Olimpijskie. ISU jest taką uznaną organizacją.
ISU bierze odpowiedzialność za kontrolę techniczną i kierunek rozwoju sportów ISU,
takich jak Łyżwiarstwo Szybkie, Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze, Łyżwiarstwo
Figurowe (Indywidualne i Parami / Tańce na Lodzie) oraz Łyżwiarstwo Synchroniczne
(pod warunkiem że Łyżwiarstwo Synchroniczne zostanie uwzględnione w programie
ZIO) podczas ZIO i pod patronatem MKOL. Zawody łyżwiarskie podczas ZIO są
administrowane przez ISU na tych samych zasadach, co Międzynarodowe Zawody ISU
(patrz § 126).
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3. Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (ZMIO)
ZMIO stanowią wyłączną własność MKOL. MKOL określa program i stosowne wymogi
(dotyczące limitu wiekowego, kategorie Oficjeli, odpowiedzialności za wydatki itp.) na
ZMIO w porozumieniu z odnośna Federacją Międzynarodową (FM), zgodnie z Kartą
Olimpijską. ISU we współpracy z MKOL ponosi odpowiedzialność za praktyczną
organizację ZMIO. ISU bierze odpowiedzialność za kontrolę techniczną i kierowanie
sportami ISU podczas ZMIO i pod patronatem MKOL.
Zawody łyżwiarskie podczas ZMIO są administrowane przez ISU na tych samych
zasadach co Międzynarodowe Zawody ISU.
4. Definicja Zawodów Międzynarodowych
Zawodami Międzynarodowymi w rozumieniu punktów od 5 do 13 są to zawody, w
których:
a) Związek Członkowski ISU - organizator zaprasza do udziału co najmniej jeden
zagraniczny Związek Członkowski ISU;
b) Zgłoszenie zawodników dokonane może być jedynie przez odpowiednie Związki
Członkowskie ISU;
c) Uczestniczą w nich zawodnicy reprezentujący przynajmniej dwa Związki
Członkowskie ISU;
d) Zawody przeprowadzane są zgodnie z Przepisami ISU;
e) We wszystkich Zawodach Międzynarodowych organizowanych w formie cyklu
zawodów umowy dotyczące obsługi telewizyjnej i reklam muszą być autoryzowane
przez Dyrektora Generalnego ISU, aby nie dopuścić do konfliktów z kontraktami
zawartymi przez ISU.
Łączone Mistrzostwa Narodowe dwóch lub więcej Związków Członkowskich ISU nie
są uważane za Międzynarodowe a jedynie jako zawody narodowe, pod warunkiem że
zostały ogłoszone jako Łączone Mistrzostwa Narodowe oraz opublikowane zostaną
osobne dla każdego uczestniczącego w nich Związku Członkowskiego ISU listy
wyników.
5. Puchary Świata ISU
a) Puchar Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim (juniorzy i seniorzy).
b) Puchar Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze.
Puchary Świata stanowią serię są Zawodów ISU (patrz §100 punkt 3).
6. - 8.dotyczą łyżwiarstwa figurowego
9. Międzynarodowe Zawody Seniorów
a) Dostępne dla wszystkich Związków Członkowskich ISU;
b) Ograniczone do niektórych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób.
10. Międzynarodowe Zawody Juniorów
a) Dostępne dla wszystkich Związków Członkowskich ISU;
b) Ograniczone do niektórych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób.
11. Międzynarodowe Zawody Nowicjuszy
a) Dostępne dla wszystkich Związków Członkowskich ISU;
b) Ograniczone do niektórych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób;
c) Odpowiedni Komitet Techniczny w porozumieniu z odpowiednim Dyrektorem
Sportów wyda w Komunikacie ISU niezbędne wskazówki, zaakceptowane przez
Radę.
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12. Międzynarodowe Zawody Mistrzów oraz inne Zawody dla specjalnych grup
Łyżwiarzy
Zawody Mastersów (w Gałęzi Łyżwiarstwa Szybkiego) i Dorosłych (w Gałęzi
Łyżwiarstwa Figurowego) oraz inne Zawody dla specjalnie zdefiniowanych grup
Łyżwiarzy mogą być przeprowadzane we współpracy z ISU, zgodnie z decyzją Rady.
13. Międzynarodowe Zawody Seniorów „Zdobywców medali”
Międzynarodowe Zawody Seniorów „Zdobywców medali” są zawodami w
Łyżwiarstwie Figurowym i Szybkim organizowanymi lub autoryzowanymi przez ISU
we współpracy ze Związkiem Członkowskim ISU, w których mogą startować tylko
uprawnieni Łyżwiarze Seniorzy.
Zawody „Zdobywcy medali” Międzynarodowe zawody seniorów muszą być
przeprowadzone zgodnie z przepisami ISU. Jednakże techniczne wymogi oraz ogólny
format może się różnić od zawodów międzynarodowych oraz Zawodów
Międzynarodowych Open.
Techniczne wymogi muszą być przedstawione przez stosowny Komitet Techniczny ISU
w konsultacji z Dyrektorem(ami) Sportów Łyżwiarstwa Figurowego i Dyrektorem(ami)
Sportów Łyżwiarstwa Szybkiego do odpowiedniego Wiceprezydenta w celu uzyskania
jego zgody.
Muszą być spełnione następujące warunki:
a)
zawodnik musi być pełnoprawnym członkiem Związku Członkowskiego ISU;
b)
musi być zgłoszony do zawodów przez dany Związek Członkowski;
c)
łyżwiarz musi mieć w swoim dorobku złoty, srebrny lub brązowy medal
zdobyty na mistrzostwach Europy, Czterech Kontynentów, Mistrzostw Świata w
wieloboju, na dystansach lub w sprincie, na Mistrzostwach w Łyżwiarstwie Szybkim, na
Mistrzostwach w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze lub Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich.
14. Otwarte Zawody Międzynarodowe
a)
Otwarte Zawody Międzynarodowe to zawody zorganizowane przez
niezależny podmiot i/lub współ-organizowane przez niezależny podmiot i Związek
Członkowski, w których udział brać mogą osoby posiadające oraz nie posiadające
status amatora (zgodnie z §102 pkt 2) mogą wsĻlnie rywalizować oraz/lub zawody
podczas których testowany jest jakikolwiek z nowych formatów;
b)
ISU te wymagają zatwierdzenia przez ISU, podczas gdy musza być
spełnione niniejsze warunki:
c)
który posiada też prawo akceptowania warunków finansowych dla
wszystkich uczestniczących stron i osób;
d)
Otwarte Zawody Międzynarodowe są zawodami, w których mogą ze sobą
konkurować osoby posiadające i nie posiadające statusu amatora (w rozumieniu
§102, pkt. 2) po spełnieniu następujących warunków:
i)
zgłoszenie zawodników posiadających status amatora może być dokonane
wyłącznie pod kontrolą Związku Członkowskiego ISU właściwego dla
uczestniczącego Łyżwiarza, lub też w kraju, gdzie nie ma Związku Członkowskiego
ISU lub Związku Członkowskiego ISU zawiadującego odpowiednią Gałęzią, pod
kontrolą ISU podczas gdy zgoda od odpowiedniego Związku Członkowskiego ISU lub
ISU nie została wstrzymana bez uzasadnienia;
ii) zawody muszą być przeprowadzane według Przepisów ISU, poza wyjątkiem
nowych formatów zaakceptowanych przez Radę ISU i z tego powodu wyłączonych
spoza Przepisów obowiazujących w pozostałych przypadkach.
15. Zawody Międzyklubowe
a)
Zawody międzyklubowe to zawody zorganizowany przez klub zrzeszony w
Związku Członkowskim ISU, ale nie poprzez sam Związek Członkowski ISU, w którym
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uczestniczą Łyżwiarze z conajmniej jednego klubu zrzeszonego w innym Związku
Członkowskim ISU.
b)
Zawody Międzyklubowe podlegają odpowiednim przepisom danego
Związku Członkowskiego ISU, pod warunkiem poniższych punktów:
•
Tego typu zawody można organizować również dla innych łyżwiarzy
nieuprawnionych do startu w zawodach międzynarodowych (np. mistrzów dorosłych,
różnych kategorii dzieci w klasyfikacji wiekowej Łyżwiarstwa Figurowego).
•
Jednakże gdy Zawody Międzyklubowe zawierają zawody dla seniorów,
Juniorów i Juniorów Młodszych zgodnie z definicją w §108 Przepisów Ogólnych ISU
oraz w odpowiednich Przepisach Specjalnych i Technicznych ISU, to dane zawody
musza być prowadzone zgodnie z Przepisami ISU. Odpowiedzialnym za przepisowe
działanie jest Związek Członkowski ISU zrzeszający organizujący klub.
•
Organizujący klub musi podjąć wszelkie możliwe starania w celu
zapewnienia, że Zawody Międzyklubowe są czytelnie odróżnialne od Imprez ISU oraz
Zawodów Międzynarodowych. To oznacza, ale nie ogranicza się do poniższych
ograniczeń:
Obwieszczenie musi jednoznacznie określać dany klub, a nie zrzeszający
go Związek Członkowski ISU, jako organizatora imprezy;
Cała dokumentacja, w szczególności listy zgłoszeń, listy biegów oraz
protokoły z wynikami mają zawierać nazwy klubów zawodników uczestniczących w
zawodach: w cudzysłowie po nazwie klubu można podać skrót nazwy Związku
Członkowskiego ISU.
c)
W przypadku przeprowadzania transmisji telewizyjnej ma zastosowanie
§105, pkt 6.
16. Ograniczenia dotyczące nazw Zawodów
Nie zezwala się na użycie słów „ISU”, „Mistrzostwa”, „Świata”, „Europy” oraz
„Kontynentu/ów” w tytule nazwy jakichkolwiek Zawodów Międzynarodowych bez
uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Generalnego.
17. Zawody lokalne
Zawody lokalne są przeprowadzane zgodnie z przepisami Związku Członkowskiego.
18. Zawody zatwierdzane przez ISU
Zatwierdza się jedynie zawody publikowane przez ISU. W przypadku odmowy przez
ISU usankcjonowania aplikacji, ISU wyda notę informującą do całej wspólnoty
Łyżwiarskiej.
ISU pozostawia sobie prawo do poinformowania wspólnoty Łyżwiarskiej o tym że
jakaś impreza nie została przez nią usankcjonowana w celu odniesienia się do
jakichkolwiek niepewności i nieporozumień w tej sprawie i jeśli ma to zastosowanie to
również wątpliwości jakie ma ISU w stosunku do zaproponowanej
nieusankcjonowanej imprezy w kontekście celów chronionych przez Przepisy ISU
dotyczące statusu amatora.
§ 108.
1. Kategorie wiekowe Łyżwiarzy oraz Limity wieku na Zawody
a)
Zarówno w tym przepisie jak i Statutach ISU słowo Senior jest używane w
celu opisania rodzaju zawodów, dla których ustanowiono limit wieku na piętnaście
(15) lat, w każdym przypadku określanym poprzez datę urodzin Łyżwiarza które miały
miejsce przed 1 lipca bezpośrednio poprzedzającego dane zawody.
b)
Tytuł Senior nie może być użyty w nazwie żadnej Imprezy ISU.
Oficjalnymi nazwami Imprez ISU są te podane w szczegółowych dyrektywach ISU
takich jak Komunikat ISU podający do publicznej wiadomości decyzje Rady,
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odpowiednie Memorandum, jak również Oficjalny Przewodnik ISU po Znakach i
Nazwach Towarowych.
Słowo Senior może być wykorzystane przez organizatorów w tekście Obwieszczenia
Imprezy lub w Programie Imprezy w celu odwołania się do minimalnego limitu wieku
jak sprecyzowano w niniejszym Przepisie.
2. Limity wieku dla Łyżwiarstwa Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze
Krótkim
a)
W Mistrzostwach ISU Seniorów, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz
Międzynarodowych Zawodach Seniorów uczestniczyć mogą jedynie łyżwiarze, którzy
ukończyli co najmniej 15 lat przed dniem 1 lipca poprzedzającego te Zawody;
b)
Juniorem jest łyżwiarz, który nie ukończył 19 lat przed dniem 1 lipca
poprzedzającym zawody;
c)
W Zawodach Międzynarodowych trzeba przestrzegać następującej
klasyfikacji wieku w odniesieniu do kategorii wieku Juniorów:
Klasyfikacja

Wiek przed dniem 1 lipca poprzedzającym Zawody:

A

17 i 18 lat

B

15 i 16 lat

C

13 i 14 lat

D

12 lat i mniej

d)
d)
w Mistrzostwach Świata Juniorów uczestniczyć mogą jedynie ci Łyżwiarze
Juniorzy, którzy przed dniem 1 lipca poprzedzającym te Mistrzostwa ukończyli 14 lat.
3.- 4. dotyczą łyżwiarstwa figurowego.
5. Kary
Każdy Związek Członkowski ISU musi zapewnić, aby Łyżwiarze zgłoszeni do
Międzynarodowych Zawodów Seniorów i Juniorów, Mistrzostw ISU oraz Zimowych
Igrzysk Olimpijskich spełniali wymogi określone Przepisami. W razie naruszenia tych
przepisów, odnośny Związek Członkowski ISU może utracić prawo wysłania swych
zawodników w następnym sezonie na wszystkie Seniorów lub Juniorów (zależnie od
przypadku) Mistrzostwa ISU oraz Zawody Międzynarodowe.
§ 109.
Udział w Zawodach ISU, Imprezach ISU oraz Zawodach Międzynarodowych
1. Zgłoszenie poprzez Związek Członkowski ISU
W Mistrzostwach ISU, Imprezach ISU oraz Zawodach Międzynarodowych
wymienionych w §100, pkt 3 oraz §107, punkty 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13 mogą wziąć
udział wyłącznie Zawodnicy którzy należą do jednego ze Związków Członkowskich
ISU. Zgłoszenia mogą być dokonane jedynie za pośrednictwem właściwego Związku
Członkowskiego ISU. W sprawach dotyczących udziału w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich, Młodzieżowych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, działa §126 oraz
odpowiednie klauzule Karty Olimpijskiej i dokumentów pokrewnych.
2. Obywatelstwo / Rezydencja / Prawo transferu
a)
Udział w zawodach może wziąć tylko Łyżwiarz będący członkiem Związku
Członkowskiego ISU z kraju, którego łyżwiarz ten jest obywatelem lub w którym
rezydował przez co najmniej rok.
b)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego
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c)
Łyżwiarz który brał udział w Mistrzostwach ISU, Zawodach ISU i/lub
Zawodach Międzynarodowych w barwach któregokolwiek ze Związków
Członkowskich ISU a który ma zamiar w przyszłości rywalizować w barwach innego
Związku Członkowskiego ISU musi uzyskać na to pozwolenie Związku
Członkowskiego ISU który dotychczas reprezentował, z zgoda taka nie może zostać
bezpodstawnie odmówiona.
Ponadto, Łyżwiarz może reprezentować w zawodach Związek Członkowski ISU w
Zawodach Międzynarodowych, Imprezach ISU i Mistrzostwach ISU dopiero po
zakończeniu 12 miesięcznego okresu karencji liczonego od momentu, kiedy zawodnik
ten po raz ostatni uczestniczył w zawodach jako reprezentant innego Związku
Członkowskiego ISU.
d) dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego
3. Certyfikat Wyjaśniający
Łyżwiarze biorący udział w zawodach w barwach Związku Członkowskiego ISU z
kraju, którego nie są obywatelami (poza wyjątkiem Drużyn Łyżwiarstwa
Synchronicznego gdzie zastosowanie ma 25% kwota zgodnie z punktem 2 d)
powyżej), oraz Łyżwiarze którzy uczestniczyli w Mistrzostwach ISU, Zawodach ISU
oraz/i Zawodach Międzynarodowych w przeszłości i zamierzają w przyszłości
startować w barwach innego Związku Członkowskiego ISU mogą to uczynić po
otrzymaniu z Sekretariatu ISU za pośrednictwem Związku Członkowskiego ISU w
barwach którego zamierzają startować, Certyfikat Wyjaśniający (ang. Clearance
Certificates - CC).
4. Ograniczenia Sezonowe
W ciągu jednego sezonu (od 1 lipca do 30 czerwca) zawodnik może startować w
barwach tylko jednego Związku Członkowskiego ISU w Mistrzostwach ISU, Zawodach
ISU i/lub Zawodach Międzynarodowych. Dotyczy to również Łyżwiarzy konkurujących
w kilku dyscyplinach.
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego
5. Odstąpienie od wymogów
W specjalnych stwierdzonych okolicznościach Rada może odstąpić od wymogu
uzyskania rezydencji / obywatelstwa lub też uzyskania pozwolenia oraz/i okresu
karencji zdefiniowanego w punktach 2 a) i c) powyżej.
W wyjątkowych przypadkach sama Rada może zgłosić zawodnika na wybrane
zawody. Zawodnik zgłoszony przez ISU nie zostaje zaliczony do kwot krajów, których
obywatelstwo lub rezydencję posiada.
6. Prawo do odrzucenia Certyfikatu Wyjaśniającego
Rada może odrzucić wniosek Związku Członkowskiego ISU dotyczący Certyfikatu
Wyjaśniającego dla któregokolwiek Łyżwiarza, mimo iż formalności i wymogi zawarte
zostały spełnione zgodnie z przepisami, jeżeli w opinii Rady uznanie tego wniosku
byłoby sprzeczne z celem i duchem sportowym (np. w przypadku, kiedy Związek
Członkowski ISU próbuje „importować” zawodników z innego Związku Członkowskiego
ISU przykładowo w celu stworzenia nowej drużyny narodowej lub jej znaczącej części)
.
7. Procedure w Komunikatach
Wszystkie adekwatne procedury zostały opublikowane w Komunikacie ISU.
§ 110.
1. Termin Obwieszczenia Zawodów Międzynarodowych
Obwieszczenie o Zawodach Międzynarodowych musi być opublikowane w języku
angielskim na cztery (4) tygodnie przed pierwszym dniem zawodów w Łyżwiarstwie
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Szybkim i na dwa (2) miesiące przed pierwszym dniem zawodów w Łyżwiarstwie
Figurowym (odnośnie Mistrzostw patrz § 129) na stronie ISU ale na odpowiedzialność
Związku Członkowskiego. Kopia obwieszczenia musi być przesłana do sekretariatu ISU
co najmniej na jeden (1) tydzień przed tą publikacją.
§ 111.
Zakaz bezpośredniego komunikowania się Związków Członkowskich ISU z
Łyżwiarzami
Związkom Członkowskim lub stowarzyszonym w nich klubom nie wolno porozumiewać
się bezpośrednio z Łyżwiarzami należącymi do innego Związku Członkowskiego ISU,
odnośnie udziału w zawodach (za wyjątkiem spraw związanych z przyjazdem i
wyjazdem na/z zawodów).
§ 112.
Treść obwieszczenia na Zawody Międzynarodowe
1. Informacje ogólne
Każde obwieszczenie o Zawodach Międzynarodowych zawierać musi następujące
elementy:
a)
Określenie miejsca, w którym zawody zostaną rozegrane;
b)
Opis typu lodowiska (naturalne czy sztuczne, na otwartym powietrzu czy
pod dachem);
c)
Daty i godziny rozpoczęcia zawodów;
d)
Datę zamknięcia przyjmowania zgłoszeń;
e)
Rodzaj przyznawanych nagród.
2. Informacje dodatkowe w Łyżwiarstwie Szybkim
Poza elementami ogólnymi, obwieszczenia Zawodów w Jeździe Szybkiej muszą
zawierać następujące elementy dodatkowe:
a)
Określenie rodzajów biegów, zgodnie z § 200;
b)
Szczegółowy opis toru – zgodnie z §§ 203 i 227, lub też podany zgodnie z §
204.
3. Informacje dodatkowe w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim
Poza elementami ogólnymi, obwieszczenia Zawodów Międzynarodowych w Jeździe
Szybkiej na Krótkim Torze muszą zawierać następujące elementy dodatkowe:
a)
Szczegółowy opis toru – zgodnie z §280, wraz z opisem powierzchni lodu i
typu materaców wokół lodu;
b)
Maksymalną liczbę łyżwiarzy;
c)
Określenie rodzajów biegów, zgodnie z §§294 i 295;
d)
Procedurę losowania;
e)
Zasady progresji aż do finału;
f)
Maksymalną liczbę punktów.
4. dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
5. Warunki dodatkowe
Organizujący Związek Członkowski ISU albo stowarzyszony klub może zawrzeć w
swym ogłoszeniu warunki dodatkowe, o ile nie są one w sprzeczności ze Statutami
ISU (nie dot. Mistrzostw).
6. dotyczy łyżwiarstwa figurowego
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§ 113.
Obwieszczenia spóźnione lub niewłaściwe
Jeżeli ogłoszenie zostanie wystosowane zbyt późno (patrz §110, pkt 1) albo zawiera
warunki sprzeczne z określonymi w Statutach ISU, wówczas Wiceprezydent
odpowiedniej Gałęzi może zabronić Łyżwiarzom reprezentującym Związki
Członkowskie ISU wzięcia udziału w takich zawodach i wystosuje do organizującego je
Związku Członkowskiego ISU ostrzeżenie przypominające im o ich zobowiązaniach.
Jeśli zostaną wysłane dwa ostrzeżenia z rzędu, wówczas Związek Członkowski ISU
zostanie zawieszony w prawach gospodarza Zawodów Międzynarodowych na dwa
następne lata.
§ 114.
1. Odroczenie daty zawodów
Odroczenie daty zawodów wymaga wydłużenia w czasie daty zamknięcia
przyjmowania zgłoszeń o analogiczny okres czasu.
2. Informacja o odroczeniu
W miarę możliwości, Związki Członkowskie ISU lub kluby stowarzyszone zgłaszające
zawodników, powinny być niezwłocznie poinformowane o odroczeniu w celu
umożliwienia wycofania zgłoszeń przed nową datą zamknięcia zgłoszeń.
3. Wycofanie obwieszczenia
Jeżeli Związek Członkowski lub stowarzyszony klub organizujący zawody wycofuje
swe obwieszczenie, to w ciągu ośmiu (8) dni jest obowiązany poinformować o jego
przyczynach Dyrektora Generalnego ISU.
4. Informacja o odroczeniu lub wycofaniu
Informacja o odroczeniu lub wycofaniu musi być przekazana niezwłocznie na stronie
ISU na odpowiedzialność organizującego Związku Członkowskiego, który musi
poinformować Sekretariat tak szybko jak tylko się da.
§ 115. Zgłoszenia
1. Warunki ogólne
1.
Zgłoszenia muszą być dokonywane przez Związek Członkowski ISU lub
stowarzyszony klub (wyjątki patrz §109, pkt 5) i 6)) i muszą zostać przekazane w
formie elektronicznej lub pisemnej do organizacji lub osoby w określonym terminie
określonym w Przepisach i/lub Obwieszczeniu zawodów. Potwierdzenie otrzymania
zgłoszeń musi zostać bezzwłocznie przesłane elektronicznie lub pisemnie przez
Organizatora do danego Związku Członkowskiego ISU. Zgłoszenia na wszystkie
Imprezy ISU muszą zostać dokonane elektronicznie poprzez użycie portalu do
zgłoszeń i akredytacji i i muszą zawierać:
a)
Nazwę zawodów,
b)
Nazwę Związku Członkowskiego ISU lub stowarzyszonego klubu
dokonującego zgłoszenia,
c)
Nazwisko i imię zawodnika,
d)
Datę urodzenia każdego zawodnika,
e)
Dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
f)
Zaświadczenie o statusie amatora wydane przez Związek Członkowski ISU
lub stowarzyszony klub dokonujący zgłoszenia,
g)
Dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
2 - 3 Dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
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4. Pseudonimy
Zezwala się na używanie pseudonimów lub „preferowanych nazwisk”, należy jednak
podać również informacje zgodne z pkt. 3c) powyżej. Preferowane nazwisko może
różnić się od nazwiska wpisanego w paszporcie i musi spełniać te same warunki,
które stosowane są przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL).
5. Zgłoszenia po terminie
a)
Wszelkie zgłoszenia nadchodzące po godz. 20.00 (8.00 pm) (czasu
lokalnego w miejscu zawodów) w dniu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń traktowane
są jako zgłoszenia po terminie i nie będą akceptowane (zgodnie z §115, pkt 5.b).
b)
W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zaakceptowanie zgłoszenia po
terminie według uznania Organizatora w przypadku Zawodów Międzynarodowych i
odpowiedniego Wiceprezydenta w przypadku Zawodów ISU za wyjątkiem Mistrzostw
ISU.
W przypadku Mistrzostw ISU w wyjątkowych okolicznościach zgłoszenia po terminie
mogą być zaakceptowane przez Prezydenta. Jeśli Prezydent jest czasowo
niedostępny, w wyjątkowych okolicznościach stosowny Wiceprezydent może
autoryzować zgłoszenie po terminie. Na miejscu Mistrzostw, w wyjątkowych
przypadkach jeśli Prezydent i Wiceprezydent są niedostępni autoryzować może
zgłoszenia po czasie Przedstawiciel ISU.
c)
Zgłoszenia po terminie można przyjąć wyłącznie do chwili ustalenia
kolejności startów w losowaniu.
d)
Zasady zgłoszenia po terminie mają zastosowanie również do nominacji
Sędziów.
6. Informacje szczegółowe
W celu uzyskania szczegółów informacji na temat zgłoszeń na Mistrzostwa patrz
Przepisy: Łyżwiarstwo Szybkie patrz § 208, oraz Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze
– patrz §§ 281, 282, 283, 285 i 295. dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
§ 116.
Zarezerwowany
§ 117.
1.Opłaty wpisowe
a)
Za uczestnictwo w Mistrzostwach ISU w Łyżwiarstwie Figurowym i Szybkim
nie ma opłat wpisowych.
b)
Opłaty wpisowe mogą być pobierane w Zawodach Międzynarodowych ,
które nie są Mistrzostwami ISU. dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
§ 118.
Warunki ważności zawodów
Zawody sportowe powinny się odbyć, jeżeli co najmniej trzech (3) zawodników zostało
(lub trzy (3) drużyny w Łyżwiarstwie Synchronicznym) zgłoszonych do zawodów, a
dwóch (2) z nich stanęło na starcie.
§ 119. Ubezpieczenie medyczne
Ubezpieczenie medyczne
1. Obowiązki uczestniczących Związków Członkowskich ISU
Za obowiązkowe ubezpieczenie i opiekę medyczną i od nieszczęśliwych wypadków
dla zawodników, oficjeli oraz wszystkich innych członków zespołu Związku
Członkowskiego ISU, uczestniczących w Imprezach ISU, Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Zawodach
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Międzynarodowych określonych w § 107, odpowiada wyłącznie każdy Związek
Członkowski ISU. Takie ubezpieczenie ma zapewniać pokrycie wszystkich kosztów
opieki medycznej jak również przewiezienia chorej lub kontuzjowanej osoby
transportem lotniczym lub innym, do jej kraju zamieszkania. Od decyzji Związku
Członkowskiego ISU zależy, kto opłaci dodatkową składkę ubezpieczeniową.
2. Brak odpowiedzialności ISU
ISU nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań finansowych z
tytułu odniesionych obrażeń ciała lub uszkodzeń własności, powstałych w związku z
zawodami sportowymi wymienionymi w pkt 1.
§ 120. Nagrody
1. Imprezy usankcjonowane przez ISU
We wszystkich zawodach sankcjonowanych przez ISU (patrz § 107) można rozdawać
medale, trofea oraz/lub nagrody pieniężne.
2. Imprezy ISU
Rada określi minimalną wartość wszystkich nagród pieniężnych lub
wkładów/nakładów w Mistrzostwach ISU i wszystkich innych Imprezach ISU.
§ 121.
1. Kategorie Oficjeli
a) dotyczy łyżwiarstwa figurowego
b) Gałąź Łyżwiarstwa Szybkiego
Oficjele dzieleni są na dwie kategorie:
i) Sędzia Główny ISU, Starter ISU, Steward Zawodników ISU (tylko Łyżwiarstwo
Szybkie na Krótkim Torze);
ii) Międzynarodowy Sędzia Główny, Międzynarodowy Starter, Międzynarodowy
Steward Zawodników (tylko Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze).
W zależności od przynależności do grupy „ISU” lub „Międzynarodowych”, oficjele
pełnić mogą odpowiednie funkcje podczas zawodów zgodnie z następujących
schematem:
Sędzia
Główny

Asystent
Sędzia Gł.

Starter

Steward
Zawodników

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

ISU

ISU

ISU

ISU

Młodzieżowe Zimowe
Igrzyska Olimpijskie

ISU

ISU

ISU

ISU

Mistrzostwa ISU

ISU

ISU

ISU

ISU

Puchar Świata w Łyżw.
Szybkim

ISU

Międzyn.

Międzyn.

-

Puchar Świata w Ł.S. na Kr.
Torze

ISU

Międzyn.*

Międzyn.

ISU / Międzyn.

Zawody Międzynarodowe
inne niż powyższe

Międzyn.

Międzyn.

Międzyn.

Międzyn.

*Patrz §286 pkt 3 i §289, pkt 5 c) oraz §289 pkt 7 a).
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2. Prawo do wyznaczania
Związek Członkowski ISU lub klub stowarzyszony organizujący zawody jest
upoważniony do wyznaczenia Sędziów (z wyjątkiem Mistrzostw ISU lub innych Imprez
ISU patrz § 214, 289 pkt 7, §§421, 521, 911 i 972).
3. Ograniczenia stosowane w odniesieniu do nominowanych Oficjeli
a) Wszyscy Oficjele, poza Specjalistami Technicznymi, Operatorami Danych i
Operatorami Powtórek muszą posiadać status amatora.
b) Członkowie Rady, Dyrektorzy Sportów, Koordynatorzy Imprez i Asystenci
Koordynatorów Imprez nie mogą a Doradcy ISU nie powinni, jeśli to możliwe, pełnić
funkcji Sędziów Głównych, Sędziów, Specjalistów Technicznych, Kontrolerów
Technicznych, Operatorów Danych i Powtórek, Członków OAC (Oficjalnej Komisji
Oceny – dot. Łyżwiarstwa Figurowego), Starterów i Stewardów Zawodników podczas
zawodów wymienionych w §107.
c) Dotyczy łyżwiarstwa figurowego
d) Członkowie Komitetów Technicznych z Gałęzi Łyżwiarstwa Szybkiego nie mogą
pełnić funkcji Sędziów Głównych na zawodach sankcjonowanych przez ISU ani tez na
ZIO.
e) Sędziowie Główni, Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Sędziowie,
Starterzy i Stewardzi Zawodników nie mogą startować w Zawodach ISU i Zawodach
Międzynarodowych w odpowiednich dyscyplinach, za wyjątkiem Zawodów Mistrzów i
Dorosłych.
f) Członkowie Rady, członkowie Komitetów Technicznych, Dyrektorzy Sportów,
Koordynatorzy Imprez, Asystenci Koordynatorów Imprez i Doradcy ISU, znajdujący się
na liście Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych,
Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów
Zawodników w momencie ich mianowania lub powołania na to stanowisko, pozostaną
na tej liście przez całą swą kadencję, nawet jeśli zgodnie z pkt 3 niniejszego Przepisu
nie spełniają oni wymagań odpowiednich Przepisów zawartych w Przepisach
Specjalnych dla różnych dyscyplin ISU. Po wygaśnięciu ich kadencji obowiązani są oni
spełnić te wymagania w ciągu najbliższych dwunastu (12) miesięcy.
g) Kontrolerzy Techniczni
i) Nie mogą występować jako Sędziowie Główni oraz/lub Sędziowie podczas tych
samych zawodów, lecz w innej kategorii (kobiet, mężczyzn, par, tańców na lodzie);
ii) Nie mogą występować jako Specjaliści Techniczni w tym samym sezonie,
niezależnie od dyscypliny.
h) Specjaliści Techniczni
i) Nie mogą występować jako Sędziowie Główni oraz/lub Kontrolerzy Techniczni
oraz/lub Sędziowie w tym samym sezonie, niezależnie od dyscypliny.
ii) nie mogą być etatowymi pracownikami Związku Członkowskiego ISU.
i) Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Sędziowie Główni, Sędziowie,
Operatorzy danych i Operatorzy Powtórek nie mogą pracować na pełnym etacie jako
dziennikarze sportowi i komentatorzy telewizyjni.
j) Sędziowie Główni
Jeśli jest to możliwe, Sędziowie Główni Mistrzostw ISU nie powinni występować jako
Sędziowie innych dyscyplin podczas tych samych Mistrzostwach.
k) Relacje Osobiste, Zawodowe i Rodzinne
i) kodeks Etyki ISU, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi konfliktu interesów i
nie tylko, ma zastosowania do oficjeli powołanych przez ISU oraz innych uczestników
wymienionych w Kodeksie Etyki ISU.
ii) Bez uszczerbku dla szerokiego i personalnego zastosowania Kodeksu Etyki,
następujące przykłady zostały przedstawione jako wytyczne:
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1. Na zawodach ISU, ZIO lub ZMIO nominowani lub wyznaczeni Funkcjonariusze
ISU, nie mogą być jednocześnie członkami ekipy narodowej, lub działać jako kierownik
ekipy, asystent kierownika, osoby towarzyszące, lekarz lub trener zespołu lub nosić
ubiorów ekipy narodowej (z wyjątkiem trenerów działających w Komitecie
Technicznym, mogących indywidualnie trenować swoich zawodników zgłoszonych do
Imprezy ISU lub Zawodów Międzynarodowych).
2. Dot. łyżwiarstwa figurowego
3. Na Imprezach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Młodzieżowych
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich osoba będąca członkiem rodziny startującego
zawodnika nie może pełnić funkcji Oficjela w zawodach, do których zgłoszono tego
zawodnika, ale może pełnić tę funkcję w innych konkurencjach rozgrywanych podczas
tych Imprez ISU lub Zimowych Igrzysk Olimpijskich, chyba że funkcja ta zasadnie
wydaje się powodować konflikt interesów.
4. Na zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Młodzieżowych
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich osoba będąca członkiem rodziny osoby nie
posiadającej statusu amatora lub będąca członkiem rodziny wynagradzanego Trenera
nie ma prawa pełnić funkcji Oficjela w konkursie, do którego zgłoszono studenta
nieuprawnionej osoby lub wynagradzanego Trenera, natomiast osoba taka może pełnić
funkcję w innych konkurencjach na takich Zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, chyba że funkcja ta
zasadnie wydaje się powodować konflikt interesów.
5. Określenie „członek rodziny” użyty w niniejszym przepisie rozumiany jest jako
obejmujący wszystkie osoby które, z tytułu swoich związków, mogą zasadnie
znajdować się w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do startującego zawodnika,
osoby wobec której stwierdzono brak statusu amatora lub do wynagradzanego Trenera.
6. W celu obsadzenia zawodów Sędzia Główny podejmuje wszelkie decyzje
dotyczące kwestii podniesionych na zawodach a dotyczących konfliktu interesów lub
innych spraw mających związek z zastosowaniem Kodeksu Etyki ISU w odniesieniu do
wyznaczonych Oficjeli ISU.
§ 122.
1.Wyznaczanie i nominowanie Oficjeli
Nominacja na Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów
Technicznych, Sędziów, Operatorów Danych i Powtórek, Starterów i Stewardów
Zawodników: Każdy Związek Członkowski ISU powinien co roku przed 15 kwietnia
zgłosić Sekretariatowi nazwiska osób oraz ich dane kontaktowe:
a) Nieznajdujących się na ostatniej opublikowanej przez ISU liście, którym proponuje
powierzyć obowiązki Międzynarodowych Sędziów Głównych, Kontrolerów
Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów, Operatorów Danych i Powtórek,
Starterów i Stewardów Zawodników;
b) Którzy po raz pierwszy są rekomendowani na stanowiska ISU Sędziów Głównych,
Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych Sędziów, Operatorów Danych,
Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników i których rekomendują do
odpowiednich wymaganych egzaminów (dotyczy Łyżwiarstwa Indywidualnego &
Parami, Łyżwiarstwa Synchronicznego).;
c) Którzy byli na poprzedniej liście ISU i Międzynarodowych Sędziów Głównych,
Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych Sędziów, Operatorów Danych,
Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników a którzy, z powodu
okoliczności wiadomych danemu Związkowi Członkowskiemu, winni zostać usunięci z
odpowiedniej listy (np. limit wieku, rezygnacja, śmierć, kary nałożone przez Związek
Członkowski ISU itd.).
d) Wszystkie nominowane osoby muszą spełniać określone wymagania dla
odpowiednich stanowisk zgodnie z właściwymi Przepisami Specjalnymi.
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2. Ogłaszanie Oficjeli
Dwa oddzielne Komunikaty z nazwiskami w porządku alfabetycznym Sędziów
Głównych Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych i Sędziów
Operatorów Danych, Operatorów Powtórek dla Łyżwiarstwa Figurowego, Tańców na
Lodzie i Jazdy Precyzyjnej oraz z nazwiskami w porządku alfabetycznym Sędziów
Głównych, Starterów i Stewardów Zawodników dla Łyżwiarstwa Szybkiego i
Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze mają być przesłane co roku przed 1 sierpnia.
§ 123.
Protesty i odgórne korygowanie Wyników
1. Prawo do zgłoszenia protestu
Protesty w sprawie jakiegoś domniemanego naruszenia przepisów można wnosić pod
warunkiem, że ich składanie nie jest wykluczone na mocy niniejszego lub żadnego
innego przepisu. Wszystkie protesty rozpatruje Sędzia Główny. Protesty należy składać
na piśmie Sędziemu Głównemu w określonym terminie, wpłacając jednocześnie
Sędziemu Głównemu kwotę 100 franków szwajcarskich lub jej równowartość w walucie
wymienialnej Sędziemu Głównemu. W przypadku skutecznego protestu opłata zostanie
zwrócona, w innym przypadku Sędzia Główny przekaże opłatę za protest do ISU.
2. Upoważnieni do składania protestów
Protesty mogą być wnoszone jedynie:
a) Przez Zawodników (kapitanów drużyn w Łyżwiarstwie Synchronicznym) lub
Liderów Drużyn / Kierowników Ekip akredytowanych na dane zawody;
b) Za zgodą tego Zawodnika, Zawodników, Trenera (jedynie w Łyżwiarstwie Szybkim)
przez członków komitetu organizacyjnego danych zawodów albo przez oficjalnych
przedstawicieli tych Związków Członkowskich ISU lub stowarzyszonych klubów, które
zgłosiły Zawodnika(ów).
3. Terminy składania protestów
a) Protest dotyczący udziału Zawodnika w zawodach należy wnosić przed
rozpoczęciem zawodów. Jeśli nie można natychmiast podjąć decyzji, zawodnik może
wystartować, jednakże ogłoszenie wyników i przyznanie nagród zostanie odroczone do
chwili podjęcia odpowiedniej decyzji.
b) Protest dotyczący składu Oficjeli musi być wnoszony w ciągu 30 minut od
ogłoszenia tego składu.
c) Wszelkie inne protesty, za wyjątkiem przypadków ujętych w podpunkcie d) poniżej,
należy przedstawiać Sędziemu Głównemu niezwłocznie, lecz nie później niż 30 minut
od ukończenia rozgrywania danego konkursu. Ukończenie konkurencji (jedynie na
potrzeby niniejszego punktu) oznacza koniec ostatniego biegu na pojedynczym
dystansie w przypadku Łyżwiarstwa Szybkiego, koniec ostatniej eliminacji/rundy
kwalifikacyjnej lub ostatniej serii eliminacji/rund kwalifikacyjnych, wszystkich
ćwierćfinałów lub półfinałów lub finału w przypadku Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim
Torze, oraz koniec ostatniego segmentu (Programu Krótkiego / Programu Dowolnego/
Tańca Obowiązkowego/ Tańca Krótkiego/ Tańca Dowolnego) w przypadku
Łyżwiarstwa Figurowego.
d) Protesty przeciwko błędom matematycznym można składać w ciągu 24 godzin od
ukończenia odpowiednich zawodów. (Patrz także punkt 4.A.(iii), poniżej). Jeśli Sędzia
Główny nie jest osobiście dostępny na miejscu zawodów lub w hotelu, Protest należy
nadesłać faksem lub e-mailem do Sekretariatu, który przekaże go odpowiedniemu
Sędziemu Głównemu.
4. Ograniczenia protestów
Zgodnie z ogólnie zaakceptowaną ideą spotów międzynarodowych, wedle której
decyzje podjęte “w trakcie trwania gry” nie podlegają zmianie ani/lub rewizji, wynik
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bądź czas uzyskany przez Zawodnika w segmencie, biegu lub rundzie eliminacyjnej
jest co do zasady ostateczny, jaki tylko decyzja kompetentnego Oficjela zostaje
ogłoszona przez oficjalnego spikera i/lub pokazana na tablicy wyników lub ekranie
video zawodów. W następnej kolejności obowiązują poniże ograniczenia do składania
protestów:
A . dotyczy łyżwiarstwa figurowego
B. Łyżwiarstwo Szybkie
Zezwala się na protesty przeciwko wynikom wyłącznie w przypadku błędnej kalkulacji
matematycznej.
C. Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze
Nie zezwala się na protesty przeciwko decyzji Sędziego Głównego lub Startera w
sprawie dyskwalifikacji lub braku dyskwalifikacji za naruszenie któregokolwiek z
ogólnych lub indywidualnych przepisów wyścigu określonych w Przepisach
Technicznych 297 i 298.
5. Decyzja Sędziego Głównego
a)
Sędzia Główny rozpatrzy każdy protest na piśmie tak szybko, jak będzie to
możliwe. Sędzia Główny przekaże swoją decyzję osobie, która złożyła protest, lub
zorganizuje przekazanie decyzji. Kopie protestów i decyzji Sędziego Głównego zostaną
przekazane do Sekretariatu.
b)
W przypadku wniesienia protestu:
i)
po terminie lub
ii)
niedopuszczalnego na mocy Przepisów,
Sędzia Główny odrzuci taki protest na piśmie odwołując się do odpowiednich przepisów
i nie rozpatrując merytorycznego aspektu protestu.
c)
W przypadkach nieokreślonych w podpunkcie b) powyżej, Sędzia Główny
krótko przedstawi uzasadnienie swojej decyzji.
d)
Podejmując decyzję odnośnie protestu w Łyżwiarstwie Szybkim i
Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze Sędzia Główny może, według własnego
uznania, przed rozpatrzeniem protestu przejrzeć, jeśli tylko są dostępne, powtórzenia
oficjalnych zapisów cyfrowych ISU, jeśli Sędzia Główny uzna, że mają znaczenie i są
dostępne od ręki. Przepis ten nie ma zastosowania do prób wnoszenia protestów w
Łyżwiarstwie Szybkim, które są wyłączone na mocy punktu 4.B. oraz prób wnoszenia
protestów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze, które są wyłączone na mocy
punktów 4.B i 4.C powyżej.
e)
Decyzja Sędziego Głównego w sprawie protestu jest ostateczna. Taka
decyzja nie podlega odwołaniu, za wyjątkiem przypadków opisanych w §124.
f)
Sędzia Główny może, według własnego uznania, oficjalnie podać do
publicznej wiadomości informacje o wszelkich, wniesionych protestach oraz podjętych
decyzjach. Informacja taka powinna być podana, jeśli to możliwe, przed zakończeniem
danego konkursu lub w ciągu 30 minut po ich zakończeniu (patrz definicja „konkursu”
na potrzeby niniejszego Przepisu zawarta w punkcie 3.c, powyżej).
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§ 124. Odwołania
1. Prawo do Odwołania
Do Rady można wnieść odwołanie jedynie wobec decyzji dotyczących statusu amatora
Zawodnika, nieprawidłowego obliczenia wyniku lub składu Oficjeli jedynie w
przypadkach, w których niniejsze Statuty ISU uległy naruszeniu w odniesieniu do
wspomnianych zagadnień.
2. Termin
Każde odwołanie od decyzji Sędziego Głównego musi być wniesione do Rady ISU w
ciągu 30 dni od wydania tej decyzji.
3. Brak efektu zawieszającego
Odwołania nie powodują zmiany podjętej decyzji.
4. Osoby upoważnione do złożenia odwołania
Odwołania mogą być wnoszone tylko przez osoby upoważnione do wnoszenia
protestów (patrz § 123, pkt 2).
§ 125.
1. Zachowanie się zawodników i Oficjeli Drużyn w stosunku do Oficjeli
Zawodów
Zawodnicy oraz oficjalni przedstawiciele drużyn muszą bezwzględnie respektować
polecenia Oficjeli odpowiadających za organizację zawodów.
2. Niewłaściwe wypowiedzi publiczne
Zawodnicy oraz oficjele drużyn, którzy albo bezpośrednio albo przez osoby trzecie,
otwarcie wyrażają się w niewłaściwy sposób o Oficjelach lub ich decyzjach, tzn., w
przypadku zawodów Łyżwiarstwa Figurowego w szczególności w odniesieniu do
określenia elementów oraz/lub jakości ich wykonania przez Specjalistów Technicznych
i Kontrolera Technicznego, lub w odniesieniu do ocen sędziowskich, a w przypadku
zawodów Łyżwiarstwa Szybkiego, w szczególności w odniesieniu do dyskwalifikacji
Zawodników z powodu naruszenia zasad wyścigu, podlegają sankcjom nakładanym
przez Komisje Dyscyplinarną ISU zgodnie z Art. 25 Konstytucji.
3. Postępowanie Oficjeli, Funkcjonariuszy, Zawodników, Trenerów i innych
Każdy Oficjel zarejestrowany na liście ISU opublikowanej w Komunikacie ISU, który
dowie się o niewłaściwym lub niezgodnym z przepisami zachowaniu lub propozycjach
dotyczących Oficjeli (Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów
Technicznych, Sędziów, Operatorów Danych i Powtórek, Starterów, Stewardów
Zawodników) i powiązanego personelu (Dostawców Wyników, mierzących czas i
innych) lub działaniu w miejscu zawodów obowiązany jest niezwłocznie przekazać
szczegóły Sędziemu Głównemu i Przedstawicielowi ISU, jeśli taki znajduje się miejscu
prowadzenia zawodów, lub w przypadku jego nieobecności, najwyższemu rangą,
obecnemu Funkcjonariuszowi ISU, tzn., Prezydentowi, Wiceprezydentowi (om),
członkom Rady ISU w kolejności ich wyboru, Dyrektorowi Generalnemu i Dyrektorowi
Sportów odpowiedniej Gałęzi, Przewodniczącemu KT odpowiedniej dyscypliny (lub
członkowie KT odpowiedniej dyscypliny w kolejności wyboru) oraz, jeśli jeszcze nie
znajdują się na miejscu zawodów, Prezydentowi ISU. Doniesienie to musi być
bezzwłocznie i niezależnie od sytuacji złożone na piśmie przed końcem danych
zawodów.
Po otrzymaniu raportu na miejscu zawodów Sędzia Główny i Reprezentant ISU (lub
najwyższy rangą, obecny Funkcjonariusz) musi natychmiast przekazać je
Prezydentowi, jeśli jest obecny lub osiągalny telefonicznie. Jeśli to możliwe to po
konsultacji z Prezydentem, Sędzia Główny i Przedstawiciel ISU uprawnieni są do
niezwłocznego podjęcia wszystkich niezbędnych działań mających na celu
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zabezpieczenie wiarygodności sędziowania ISU. O zaistniałej sytuacji winien zostać
poinformowany Przewodniczący odpowiedniego Komitetu Technicznego tak szybko,
jak będzie to możliwe.
4. Przestrzeganie Przepisów ISU i Kodeksu Etycznego
Funkcjonariusze ISU, Oficjele, Związki Członkowskie, Osoby Opłacane i
Wolontariusze, Zawodnicy posiadający status amatora i opłacani Trenerzy, biorący
udział w każdych z działań ISU, winni zachowywać się zgodnie ze wszystkimi
stosownymi statutami, opisami stanowisk, deklaracjami etycznymi i kodeksami
zachowań wydanymi przez Radę. Niestosowanie się do tych zasad może zaowocować
karami nakładanymi przez Komisję Dyscyplinarną zgodnie z Art. 25 Konstytucji.
5. Kary dyscyplinarne
Komisja Dyscyplinarna może nałożyć kary zgodnie z Art. 25 Konstytucji na każdego
Zawodnika, Oficjela, Funkcjonariusza lub innego uczestnika działań ISU, któremu
udowodniono postępowanie sprzeczne z duchem Statutów ISU bądź inne niewłaściwe
postępowanie. Niewłaściwe zachowanie zawodnika obejmuje odmowę uczestnictwa w
Zawodach ISU zgodnie ze zobowiązaniem ustanowionym przez ISU i odpowiedni
Związek Członkowski ISU, z innych powodów niż zdrowotne lub uzasadnione
przyczyny. (W celu potwierdzenia choroby lub kontuzji, patrz §140 punkt 5).
E. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
§ 126.
1. Zawody Łyżwiarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Zawody łyżwiarskie rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich są Zawodami
Międzynarodowymi ale nie są Mistrzostwami ISU oraz podlegają one postanowieniom
Karty Olimpijskiej i przepisom pokrewnym oraz Przepisom ISU odnoszącym się do
takich zawodów. W przypadku rozbieżności pomiędzy Kartą Olimpijską i przepisami
pokrewnymi a Przepisami ISU, należy stosować Kartę Olimpijską i Przepisy pokrewne.
Zgodnie z §121 wszyscy Sędziowie Główni, Asystenci Sędziów Głównych Kontrolerzy
Techniczni, Specjaliści Techniczni, Operatorzy Danych, Operatorzy Powtórek
Sędziowie Starterzy i Stewardzi Zawodników sprawujący swe funkcje podczas
Zimowych Igrzysk Olimpijskich muszą być wyznaczani przez ISU. Sędziowie mogą
sędziować nie więcej niż dwie (2) dyscypliny.
2. Zgłoszenia
Zgłoszenie do Zimowych Igrzysk Olimpijskich podlega postanowieniom Karty
Olimpijskiej oraz odnośnym Przepisom ISU, które podlegają Przepisom MKOL,
regulującym przebieg tych zawodów.
3. Łyżwiarstwo Szybkie
Odnośnie zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim – należy przestrzegać postanowień
zawartych w § 202, 206, 209, 215, i 241 .
4. dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
5. Łyżwiarstwo Szybkie na Torze Krótkim
Odnośnie Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze - należy przestrzegać
postanowień zawartych w § 280, 284, 289 pkt. 7.
6. dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
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7. Udział
W zawodach Łyżwiarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich mogą brać udział
jedynie zawodnicy zrzeszeni w Związkach Członkowskich ISU.
8. Delegaci Techniczni ISU
a)
Delegaci Techniczni ISU na Zimowe Igrzyska Olimpijskie wyznaczani są
przez Radę ISU.
b)
Wydatki Delegatów Technicznych ISU związane z ich podróżą,
zakwaterowaniem i wyżywieniem opłacane są zgodnie z Przepisami MKOL.
9. Oficjele mianowani przez Prezydenta
Sędziowie Główni, Asystenci Sędziów Głównych, Specjaliści Techniczni i Kontrolerzy
Techniczni, Operatorzy Danych i Powtórek, członkowie OAC, Starterzy i Stewardzi
Zawodników po jednym dla kategorii kobiet i mężczyzn, oraz Ekspert Zgłoszeń
Sportowych w Łyżwiarstwie Szybkim mianowani będą przez Prezydenta zgodnie z
Artykułem 16 par 2.f) Konstytucji.
10. Oficjele mianowani przez goszczący Związek Członkowski ISU
Wszyscy pozostali wymagani Oficjele (poza wyznaczonymi jako Międzynarodowi
Oficjele Techniczni – ITO (ang. International Technical Officials), czyli: Delegatami
Technicznymi, Sędziami Głównymi, Asystentami Sędziego Głównego, Kontrolerami
Technicznymi, Specjalistami Technicznymi, Operatorami Danych i Powtórek,
członkami OAC, Starterami oraz po jednym Stewardzie Zawodników dla kategorii
kobiet i mężczyzn) mianowani będą przez Związek Członkowski kraju, w którym
odbywają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Wśród Sędziów mianowanych do obsługi
zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim znajdzie się co najmniej trzech Sędziów
reprezentujących inne Związki Członkowskie ISU. Ci oficjele są wyznaczani jako
Narodowi Oficjele Techniczni - NTO (ang. National Technical Officials).
11. Mundury bez emblematów narodowych
Działaczom mianowanym do obsługi Zimowych Igrzysk Olimpijskich nie wolno nosić
narodowych emblematów ani strojów w czasie w trakcie sprawowania swojej funkcji.
F. MISTRZOSTWA ISU
§ 127.
1. Przyznawanie organizacji Mistrzostw
Przyznawanie organizacji Mistrzostw, to jest Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie
Szybkim (w sezonie 2020/2021); Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w
Wieloboju (aż do końca sezonu 2019/20); Mistrzostwa Świata na Dystansach w
Łyżwiarstwie Szybkim (aż do końca sezonu 2019/20); Mistrzostwa Świata w
Łyżwiarstwie Szybkim w Sprincie (aż do końca sezonu 2019/20); Mistrzostwa Świata
Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim; Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim;
Mistrzostwa Czterech Kontynentów w Łyżwiarstwie Szybkim (w sezonie 2019/2020);
Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze; Mistrzostwa Świata
Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze; Mistrzostwa Europy w
Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze Mistrzostwa Czterech Kontynentów w
Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze (w sezonie 2019/2020); pozostałe dotyczą
łyżwiarstwa figurowego jest dokonywane corocznie przez Radę.
2. Wnioski
Wnioski o organizację Mistrzostw, zawierające proponowane terminy i miejsce
zawodów i obowiązkowo podpisane przez Prezydenta oraz Sekretarza odnośnego
Związku Członkowskiego ISU, należy przekazywać do Rady ISU przed dniem 15
kwietnia.
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3. Decyzje
Rada ISU, na swej corocznej sesji organizowanej nie później niż 31 lipca,
a)
musi podjąć ostateczną decyzję odnośnie terminu i miejsca Mistrzostw w
następnym roku,
b)
powinna podjąć wstępną decyzję odnośnie terminów i krajów, w których
Mistrzostw odbędą się w kolejnych dwóch latach. Jeśli nie otrzymano odpowiedniego
wniosku o organizację Mistrzostw w danym roku oraz/lub istnieją dowody na
niewystarczające zainteresowanie potwierdzone przez uczestnictwo Związków
Członkowskich podczas Mistrzostw w ciągu ostatnich kilku lat, Rada według własnego
uznania, może postanowić: (i) o tymczasowym zawieszeniu decyzji o powierzeniu
organizacji Mistrzostw w następnym lub następnych latach lub (ii) odstąpić od
ostatecznego powierzenia organizacji Mistrzostw w następnym lub następnych latach.
4. Publikacja
W ciągu siedmiu dni od upływu terminu zgłoszeń aplikacji Związków Członkowskich
ISU, Sekretariat ISU na stronie internetowej ISU ma opublikować listę aplikacji na
Mistrzostwa (z podaniem nazwy Związku Członkowskiego ISU i miasta gospodarza) a
do 31 maja danego roku ma opublikować na stronie ISU podsumowanie wszystkich
aplikacji zawierające podstawowa oceną wykonaną przez koordynatora imprez oraz
sekretariat ISU.
W ciągu siedmiu dni od momentu podjęcia swej decyzji Rada musi poinformować o jej
wyniku Związki Członkowskie ISU ubiegające się o organizację Mistrzostw.
5. Ustalenia z telewizją i definitywne przyznanie
Rada dopiero po upewnieniu się, że wszystkie ustalenia ze Stacjami Telewizyjnymi
dotyczące Mistrzostw ISU są zakończone, włącznie z podpisanymi kontraktami
pomiędzy ISU i odpowiednimi spółkami telewizyjnymi, potwierdza lub przyznaje
ostateczną zgodę na organizację. Jeśli Rada uzna, że wszystkie okoliczności nadal
sprzyjają organizacji Mistrzostw jak to wstępnie przyznano i że ustalenia ze stacjami
telewizyjnymi są gotowe, to na spotkaniu w roku poprzedzającym Mistrzostw
zatwierdza uchwałą przyznanie ostatecznej zgody na kolejny rok.
6. Nieukończone ustalenia z telewizją lub inne nieukończone kluczowe elementy
Jeżeli nie zostały zakończone uzgodnienia z telewizją lub inne kluczowe elementy
wstępnie przyznanych mistrzostw, to na odpowiednim spotkaniu Rada:
a)
W przewidywaniu dopełnienia danych ustaleń lub elementów w rozsądnym
czasie, podtrzymać tymczasowe przyznanie danych mistrzostw zaangażowanemu
Związkowi Członkowskiemu ISU, lub
b)
Rada ma rozpatrzyć dla danych Mistrzostw inne Związki Członkowskie ISU
lub lokalizacje i odpowiednio przenieść ich przyznanie. Po czym, kiedy uzna to za
stosowne, Rada winna potwierdzić ostateczne przyznanie Mistrzostw tak wybranemu
Związkowi Członkowskiemu ISU.
7. Odwołanie ostatecznie przyznanych Mistrzostw
Rada ma prawo w każdej chwili, ze względu na bezpieczeństwo lub z innych
poważnych przyczyn z własnej inicjatywy lub na życzenie Związku Członkowskiego ISU
organizującego, do odwołania wcześniej udzielonej ostatecznej zgody lub odwołania
Mistrzostw.
W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatorów,
organizujący Związek Członkowski winien otrzymać od ISU zwrot kosztów typowych
wydatków poniesionych w trakcie przygotowań w odpowiedniej wysokości, określonej
przez Radę.
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§ 128. Porządek Mistrzostw
1. Porządek Mistrzostw
1 – 4. dotyczy łyżwiarstwa figurowego.
5. Mistrzostwa w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze
Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim muszą być rozegrane
przed Mistrzostwami Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim (wyłączając
Mistrzostw Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim) oraz
Mistrzostwa Czterech Kontynentów w w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim
powinny być rozegrane przed Mistrzostwami Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na
Torze Krótkim i najlepiej w podobnym terminie co Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie
Szybkim na Torze Krótkim.
6. dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego.
7. Uhonorowanie flagi ISU
Na Mistrzostwach ISU Organizatorzy podczas ceremonii otwarcia zawodów mają
wciągnąć flagę ISU.
8. – 9. dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego.
§ 129.

1. Przeprowadzenie Mistrzostw
Odpowiedzialność za przeprowadzenie Mistrzostw ISU spada na organizujący je
Związek Członkowski ISU, który musi przestrzegać Statutów ISU oraz obowiązującego
odpowiedniego Memorandum dotyczącego przeprowadzania Mistrzostw ISU, które
zawiera wytyczne dot. przygotowań i publikacji obwieszczenia.
2. Akceptacja Obwieszczenia Mistrzostw
Przed jego publikacją obwieszczenie musi zostać zaakceptowane przez Dyrektora
Generalnego.
3. Publikacja Obwieszczenia Mistrzostw
Obwieszczenie każdych Mistrzostwach ISU musi być opublikowane na stronie ISU nie
później niż do dnia 1 listopada.
4. Wyznaczenie Oficjeli na Mistrzostwa
Na Mistrzostw ISU Sędziowie Główni, Asystenci Sędziego Głównego, Kontrolerzy
Techniczni, Specjaliści Techniczni, Operatorzy Danych i Powtórek, członkowie
Oficjalnej Komisji Oceny (OAC), Starterzy i jeden Steward Zawodników będą
mianowani przez Prezydenta zgodnie z Art. 16 par 2.f) Konstytucji.
§ 130. Udział w Mistrzostwach
1. Mistrzostwa Świata
Udział w Mistrzostwach Świata jest otwarty dla wszystkich Łyżwiarzy należących do
Związku Członkowskiego ISU (wyjątki – patrz § 109, pkt 5 i 6) i spełniających minimalne
Wymagania Techniczne, jakie podane zostały w odpowiednich Przepisach Specjalnych
i/lub Przepisach Technicznych.
2. Mistrzostwa Europy
Jedynymi łyżwiarzami uprawnionymi współzawodnictwa w ramach Mistrzostw Europy
są osoby będące członkami Europejskich Związki Członkowskie, zgodnie z
postanowieniami §109, pkt 2 (wyjątki – patrz § 109, pkt 5 i 6).
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3. Mistrzostwa Czterech Kontynentów
Do udziału w Mistrzostwach Czterech kontynentów są upoważnieni jedynie Łyżwiarze
z nie-europejskich Związków Członkowskich ISU i którzy są bądź obywatelami kraju
nie-europejskiego lub posiadają zwykłą rezydencję prawną poza Europą na conajmniej
jeden rok bezpośrednio przez danymi Mistrzostwami (wyjątki – patrz § 109, pkt 5 i 6).
4. Zgłoszenia do Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim
Zgłoszenia do Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim
ograniczeniom określonym w §208.

ISU

podlegają

4. Zgłoszenia do Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze
Zgłoszenia do Mistrzostw Świata, Europy i Czterech Kontynentów w Łyżwiarstwie
Szybkim na Krótkim Torze podlegają ograniczeniom określonym w § 281, 283 i 285.
6. - 7.dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego.
§ 131. Zgłoszenia
Zgłoszenia do wszystkich Imprez ISU muszą być dokonywane elektronicznie za
pośrednictwem odpowiednich Związków Członkowskich ISU (z wyjątkami podanymi w
§109, pkt 5 i 6 ),
Każdy Zawodnik, Oficjel i Związek Członkowski musi podpisać Deklarację
potwierdzającą znajomość i akceptację Statutów ISU które zarządzają udziałem w
Zawodach i działaniach ISU. Deklaracja ta ma za zadanie przypomnienie Statusów ISU
związanych z uczestnictwem w zawodach i działaniach ISU. W przypadku zawodników
niepełnoletnich deklarację tę musi wraz z Zawodnikiem podpisać rodzic lub legalny
opiekun.
Deklaracja ta musi zostać przesłana corocznie do Sekretariatu ISU najpóźniej na dwa
(2) tygodnie przed pierwszym udziałem zawodnika lub oficjela w zawodach ISU w
danym sezonie.
Dyrektor Generalny i Dyrektorzy Sportów powinni przygotować odpowiednie formularze
deklaracji, które zostaną zaakceptowane przez Radę. Oddzielne deklaracje mogą
zostać przygotowane dla Oficjeli ISU z Gałęzi Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa
Szybkiego. Po zaakceptowaniu stosowna Deklaracja ma zostać dołączona do
Memorandum dotyczącego Imprez ISU, opublikowanego w Komunikacie ISU i
umieszczona na stronie internetowej ISU. Powinna ona zawierać (co najmniej, lecz nie
tylko) wymienione elementy:
a)
Wszyscy zawodnicy, Oficjele, i Związki Członkowskie akceptują:
i)
Stosowanie Konstytucji, włącznie z powołaniem Komisji Dyscyplinarnej (Art.
24) i uznają Sportowy Sąd Arbitrażowy w Lozannie (Court of Arbitration for Sport –
CAS), Szwajcarii jako ostateczny do wydawania wyroków dotyczących ISU i jego
Związków Członkowskich jak również wszystkich uczestników działań ISU z wyjątkiem
odwołań do zwykłych sądów (Art. 26 i 27).
ii)
zgodnie z §105 włączenie Imprez ISU w zakres transmisji telewizyjnych oraz
przekazów odbywających się za pośrednictwem innych mediów, jak również że
zachowanie Zawodnika oraz wszystkie działania związane z Imprezami ISU mogą być
filmowane, transmitowane, fotografowane, nagrywane i rozpowszechniane na całym
świecie zgodnie z warunkami przyjętymi przez ISU w celu promowania Łyżwiarstwa
Figurowego i Szybkiego.
iii)
W kwestiach dotyczących Danych Osobowych że deklarują i zgadzają się na:
• Wszystkie dane osobowe są zbierane przez ISU oraz że takie dane są
przechowywane i przetwarzane również przez stronę trzecią, jeśli zachodzi taka
potrzeba, do wyłącznego celu oraz w zakresie jedynie niezbędnym w związku z
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ułatwieniem ich udziału w zawodach, dane osobowe mogą zawierać lecz nie jedynie
ograniczać się do pełnego legalnego imienia i nazwiska, jakie używane jest w
narodowych dokumentach identyfikacji, adres, data urodzenia, narodowość oraz płeć,
• Dzielenie się przez ISU zaangażowanymi Narodowymi Organizacjami AntyDopingowymi wszystkimi powiązanymi informacjami związanymi z Biologicznymi
Paszportami Sportowców zgodnie ze Wskazówkami Operacyjnymi WADA (World AntiDoping Agency – Światowa Agencja Antydopingowa) (Dotyczy jedynie Zawodników),
• Przekazywanie danych osobowych do ISU oraz dalsze przekazanie ich takim
stronom trzecim, jak również przetwarzanie tych informacji jak i innych potencjalnie
istotnych i wrażliwych danych (wliczając w to wyroki w zawieszeniu) co jest niezbędne
w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz innych testów prowadzonych przez ISU w
celu uzyskania niezbędnych akredytacji na zawody,
• Że zarówno ISU jak i inne niezbędne strony trzecie, takie jak Narodowe Organizacje
Anty-Dopingowe, służby egzekwujące prawo i służby graniczne, mogą dzielić się
pomiędzy sobą oraz ze stronami trzecimi danymi osobowymi w celu śledzenia oraz / i
karania wykroczeń jakichkolwiek przepisów ze Statutów ISU. Dotyczy to w
szczególności informacji związanych z Biologicznymi Paszportami Sportowców
zgodnie ze Wskazówkami Operacyjnymi WADA (dotyczy jedynie zawodników) oraz/i
przepisów dotyczących zakładów,
• Kolekcjonowanie oraz wykorzystywanie danych osobowych i statystyk zebranych w
trakcie zawodów w zaakceptowanych przez ISU projektach badawczych (n.p. biografie
zawodników, ankiety, filmy, pomiary, spotkania medyczne itd.),
• Wykorzystanie danych osobowych na wszelkie inne sposoby co do których osoba,
której to dotyczy, wyraża swoją zgodę na ręce ISU.
b) dotyczy łyżwiarstwa figurowego
c) Wszyscy Zawodnicy w Łyżwiarstwie Szybkim na torze długim i krótkim i ich Związki
Członkowskie ISU powinni:
i) zadeklarować znajomość i stosowanie się do Komunikatu ISU nr 2055
zatytułowanego “Mundury/ stroje startowe/ ubiory” (oraz wszystkich uaktualnień tego
Komunikatu) i związanych z tym negatywnymi konsekwencjami w przypadku nie
stosowania się do wymogów ISU.
ii) zadeklarować znajomość i stosowanie się do przepisów ogólnych §102 pkt 6.b)
dotyczącego pokazywania i nie pokazywania znaków handlowych noszonych na
Imprezach, również ale nie tylko, podczas ceremonii nagradzania.
§ 132.
Komunikaty podczas Mistrzostw ISU
Wszystkie oficjalne komunikaty podczas Mistrzostw ISU muszą być publikowane w
języku angielskim.
§ 133.
Tytuły
Zwycięzca w Mistrzostwach otrzymuje tytuł:
a)
Mistrz Świata (albo Europy lub Czterech Kontynentów) w Łyżwiarstwie
Szybkim na rok ........... (rok zawodów),
b)
Mistrz Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim na rok.....(rok zawodów)
c)
Mistrz Świata (albo Europy lub Czterech Kontynentów) w Łyżwiarstwie
Szybkim na Krótkim Torze na rok ........... (rok zawodów),
d)
Mistrz Świata (albo Europy lub Czterech Kontynentów) na 500/1000/1500
metrów na rok ........... (rok zawodów),
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e)
Mistrz Świata (albo Europy lub Czterech Kontynentów) w Sztafecie na rok
........... (rok zawodów),
f)
Mistrz Świata (albo Europy lub Czterech Kontynentów) Juniorów na
500/1000/1500 metrów na rok ........... (rok zawodów),
g)
Mistrz Świata (albo Europy lub Czterech Kontynentów) Juniorów w Sztafecie
na rok ........... (rok zawodów),
h – o) - dotyczą łyżwiarstwa figurowego.
§ 134.
1. Medale
Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub organizujący Mistrzostw musi nabyć
medale mistrzowskie w Sekretariacie, płacąc z góry za ich koszt.
2. Wyłączność
Zabrania się Związkowi Członkowskiemu ISU wręczania w innych zawodach medali,
które przypominają bądź są podobne do medali Mistrzostw ISU.
3. Wręczanie medali
Uroczystość wręczania medali w Mistrzostwach ISU powinna przebiegać w
następujący sposób:
a)
Po zakończeniu konkurencji i obliczeniu wyników zostaje ogłoszona
ostateczna klasyfikacja, a następnie najpierw trzeci sklasyfikowany zawodnik(cy),
następnie drugi(dzy) a potem Mistrz(owie), wzywani są na podium,
b)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego.
c)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego.
d)
Ma zostać odegrany hymn narodowy kraju, z którego pochodzi mistrz(owie)
oraz, o ile to możliwe, powinny być wciągnięte na maszt flagi z krajów trzech medalistów
(chyba, że zabrania tego rząd lub prawo). Jeśli tylko taka istnieje, może zostać
odegrana oficjalna skrócona wersja hymnu narodowego. Obowiązkiem Związku
Członkowskiego ISU organizującego zawody jest dostarczenie koniecznych hymnów i
flag. Mistrz w Łyżwiarstwie Szybkim i zwycięzcy medali Łyżwiarstwie Figurowym
przejeżdża jedną rundę honorową wokół toru.
e)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego
§ 135. Wyniki Mistrzostw
1. Wyniki Mistrzostw
Wyniki Mistrzostw ISU wraz z fotografiami zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca powinny być opublikowane na stronie internetowej ISU w protokolarnej formie
najpóźniej w dwa tygodnie po Mistrzostwach. Wyniki muszą być opublikowane w języku
angielskim. Organizator odpowiada za dostarczenie do Sekretariatu rezultatów w wersji
elektronicznej najpóźniej tydzień po zakończeniu Mistrzostw.
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G. Imprezy ISU
§ 136.
1. Organizacja
Poza Mistrzostwami ISU, ISU może też organizować inne Imprezy ISU, jak to
przedstawiono w §100 pkt 3.
2. Przyznawanie zawodów
Przyznawanie organizacji zawodów ISU w Łyżwiarstwie Figurowym i Szybkim leży w
gestii Rady ISU.
3. Wnioski o organizację zawodów
Podania o organizację Zawodów ISU w Łyżwiarstwie Figurowym i Łyżwiarstwie
Szybkim muszą być złożone przez Związek Członkowski pragnący zorganizować u
siebie taką imprezę w odpowiednim czasie wraz z odpowiednimi informacjami
wymaganymi przez ISU zgodnie z Komunikatem ISU lub Listem Obiegowym.
4. Wydatki
W odniesieniu do ponoszenia kosztów stosuje się Memoranda ISU na temat
wytycznych dotyczących organizacji odpowiednich Imprez ISU.
5. Uzgodnienia finansowe
Wszystkie uzgodnienia finansowe są negocjowane i uzgadniane między odpowiednimi
stronami. Natomiast wszystkie prawa dotyczące transmisji telewizyjnych pozostają w
gestii ISU, poza przypadkami wyszczególnionymi w §105, punkt 1.a).
6. Priorytetowy Udział
Związki Członkowskie ISU, których Łyżwiarze zajmują lokaty wśród 10 pierwszych
sklasyfikowanych w jakichkolwiek Mistrzostwach ISU i którzy w następnym sezonie
nadal uczestniczą w zawodach i/lub pokazach łyżwiarskich jako Łyżwiarze posiadający
status amatora mają obowiązek – w momencie zgłaszania lub akceptacji udziału tych
łyżwiarzy w zawodach i/lub pokazach łyżwiarskich – udzielenia pierwszeństwa dla
uczestnictwa tych łyżwiarzy w Imprezach ISU, które uwzględnione są w kontraktach
telewizyjnych oraz komercyjnych ISU, zgodnie z informację przekazaną Związkom
Członkowskim. Związki Członkowskie ISU, które nie wywiążą się z tego obowiązku,
oraz Łyżwiarze, którzy odmawiają udziału w takich Imprezach ISU bez lekarskiej lub
innej usprawiedliwionej przyczyny, podlegać będą sankcjom zgodnie z odnośnymi
przepisami.
7. Nagrody pieniężne
We wszystkich Zawodach ISU Związek Członkowski ISU/ Organizator zawodów musi
wypłacić nagrody pieniężne w kwocie określonej w postanowieniu Rady.
8. Wyznaczanie Oficjeli
Sędziowie Główni, Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Operatorzy Danych
i Powtórek, członkowie OAC na Grand Prix w łyżwiarstwie Figurowym i zawody
kwalifikacyjne (juniorów i seniorów) na Zawody Kwalifikacji Olimpijskich, jak również
Sędziowie Głowni, Asystenci Sędziego Głównego, Starterzy, i po jednym Stewardzie
Zawodników na zawody PŚ w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim, lub ci sami
Oficjele na każdych innych dodanych Imprezach ISU, powinni zostać mianowani przez
Prezydenta zgodnie z Art. 16 par 2.f) Konstytucji.
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H. WYDATKI
§ 137.
1. Zawody Międzynarodowe
W Zawodach Międzynarodowych Związek Członkowski lub stowarzyszony klub –
organizator zawodów może zapewnić lub pokryć koszty podróży, zakwaterowania i
posiłków wszystkich zawodników oraz takiej liczby sędziów i działaczy, jaką uzna za
stosowną zaprosić, jednakże nie ma takiego obowiązku.
2. dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego.
3. W Łyżwiarstwie Szybkim, w miejscu rozgrywania zawodów, zakwaterowanie i
wyżywienie na całą imprezę mają być zagwarantowane lub ich koszty pokryte przez
Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub organizujący zawody plus jeden
dzień po ich zakończeniu, w hotelach przez niego wskazanych.
4. Związkom Członkowskim ISU i stowarzyszonym klubom organizującym zawody nie
wolno wymagać ani płacić za udział w zawodach, pokazach lub innych imprezach
więcej niż wyniosły faktyczne wydatki na podróż (samolotem klasą ekonomiczną) oraz
wszelkie inne konieczne wydatki podczas podróży, jak również koszty zakwaterowania
i posiłków na miejscu zawodów.
5. Każdy uczestnik, który zdecyduje się zatrzymać w innym hotelu niż ten, który został
wyznaczony przez Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub organizujący
zawody, będzie mógł otrzymać jedynie kwotę odpowiednią do kwoty należnej hotelowi
wybranemu przez Związek Członkowski ISU lub klub. Na uczestników, którzy zmieniają
hotel, spada obowiązek poinformowania o tym organizujący Związek Członkowski ISU
lub stowarzyszony klub.
6. a) dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego.
b) W Zawodach o Puchar Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze:
na ISU spada odpowiedzialność pokrycia wydatków związanych z przejazdami Oficjeli
wyznaczonych przez ISU oraz/lub Komisję Techniczną w Łyżwiarstwie Szybkim na
Krótkim Torze. Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub organizator zawodów
muszą pokryć koszty zakwaterowania zgodnie z punktami 10 b) i c) niniejszego
paragrafu.
7. – 8. dotyczą Łyżwiarstwa Figurowego.
9. Mistrzostwa ISU
W Mistrzostwach ISU, ISU zobowiązana jest opłacić koszty podróży:
a)
Prezydenta, chyba że pełni on rolę Przedstawiciela ISU,
b)
Wiceprezydenta (odpowiednio Łyżwiarstwa Figurowego lub Łyżwiarstwa
Szybkiego), chyba że pełni on rolę Przedstawiciela ISU,
c)
Dyrektora Generalnego, i Dyrektorów Sportów odpowiedniej Gałęzi /
dyscypliny ISU,
d)
W Łyżwiarstwie Szybkim – jednego członka odpowiedniego Komitetu
Technicznego.
W Łyżwiarstwie Figurowym wliczając Jazdę Synchroniczną– jednego członka z
każdego odpowiedniego Komitetu Technicznego, z którego żaden członek nie pełni
funkcji Sędziego Głównego lub Asystenta Sędziego Głównego, Kontrolera
Technicznego lub Specjalisty Technicznego,
e)
Doradcy Medycznego ISU, wyznaczonego przez Prezydenta ISU do obsługi
Mistrzostw,
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f)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego,
g)
W Gałęzi Łyżwiarstwa Szybkiego – wszystkich niezbędnych Sędziów
Głównych, Asystentów Sędziego Głównego i Starterów, mianowanych przez
Prezydenta.
h)
W Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze na Mistrzostw ISU – dodatkowo
wszystkich niezbędnych Stewardów Zawodników mianowanych przez Prezydenta.
10. W Mistrzostwach ISU Związek Członkowski ISU organizujący zawody musi
zapewnić lub opłacić:
a)
Koszty zakwaterowania i posiłków dla Prezydenta ISU, Wiceprezydenta
(odpowiednio Łyżwiarstwa Figurowego lub Łyżwiarstwa Szybkiego), Dyrektora
Generalnego, Dyrektorów Sportów odpowiedniej Gałęzi / dyscypliny ISU i Doradcy
Medycznego,
b)
Koszty podróży, zakwaterowania i posiłków Przedstawiciela ISU, dwóch
Asystentów Koordynujących Regionalne Zawody i Przedstawiciela odnośnego
Komitetu Technicznego Łyżwiarstwa Szybkiego lub Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim
Torze na zawody i, w razie konieczności, za jedną wizytę konsultacyjną,
c)
Koszty zakwaterowania i posiłków niezbędnych Sędziów Głównych,
Asystentów Sędziego Głównego, Kontrolerów Technicznych i Specjalistów
Technicznych, Operatorów Danych i Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników,
d)
Koszty zakwaterowania i posiłków dla wszystkich członków Rady i członków
Komisji Technicznych, odpowiednio,(Łyżw. Fig……..) Łyżwiarstwa Szybkiego i
Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze, na dane Mistrzostw, nie występujących w
charakterze Przedstawiciela ISU, Asystenta Koordynującego Regionalne Zawody,
Delegata Technicznego, Sędziego Głównego lub Asystenta Sędziego Głównego,
Kontrolera Technicznego lub Specjalisty Technicznego,
e)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego
f)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego,
g)
Koszty zakwaterowania i posiłków dla jednego kierownika drużyny każdego
uczestniczącego w Mistrzostwach Związku Członkowskiego (dot. łyżw. fig)
h)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego,
11. W trakcie Mistrzostw ISU, w miarę możności, w jednym pokoju nie powinno być
zakwaterowanych więcej niż dwóch zawodników, a w żadnym razie nie może być ich
więcej niż trzech w jednym pokoju. Miejsce zakwaterowania musi być zadowalającego
standardu, a posiłki muszą być wydawane w czasie nie kolidującym z programem
zawodów łyżwiarskich. Każdy uczestnik/czka mający/a szczególne wymagania
odnośnie warunków zakwaterowania powinien o tym poinformować organizatora w
odpowiednim czasie i będzie on/ona musiał/a z góry dopłacić za ewentualną powstałą
różnicę w koszcie.
12. W Mistrzostwach ISU, Sędziowie Główni, Sędziowie Kontrolerzy Techniczni i
Specjaliści Techniczni, Członkowie OAC, Starterzy i Stewardzi Zawodników mają
otrzymać pokoje jednoosobowe, w żadnym razie nie można wymagać aby dzielili oni
pokoje z Łyżwiarzami.
13. Związek Członkowski lub klub organizujący Mistrzostwa ISU może również
zapewnić lub pokryć koszty podróży, zakwaterowania i posiłków dla tylu innych
oficjalnych przedstawicieli Związków Członkowskich ISU uczestniczących w tych
zawodach, ilu on pragnie zaprosić.
14. W Łyżwiarstwie Szybkim Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i posiłków w
wyznaczonych hotelach na okres trwania zawodów, począwszy od obiadu w dniu
poprzedzającym zawody i kończąc obiadem w kolejnym dniu po zakończeniu
zawodów, jeżeli uczestnicy muszą wyjechać po południu.
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15. dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego,
16. Związkowi Członkowskiemu ISU lub klubowi organizującemu Mistrzostwa ISU nie
wolno narzucać, kiedy i z jakich linii lotniczych mają korzystać te osoby – oficjele, za
których koszty podróży zobligowany jest zapłacić, o ile podróż nie została
zorganizowana specjalnym czarterem.
§ 138.
1. Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO)
W konkurencjach łyżwiarskich rozgrywanych w ramach Zimowych Igrzysk
Olimpijskich, ISU pokryje koszty podróży, zakwaterowania i posiłków (jeśli nie zostaną
one pokryte przez ZIO):
a)
Prezydenta, Wiceprezydentów, członków Rady, członków Komitetów
Technicznych dyscyplin wchodzących w Program ZIO, Dyrektora Generalnego oraz
Dyrektorów Sportów,
b)
Niezbędnych Sędziów Głównych, Asystentów Sędziego Głównego,
Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Operatorów Danych i
Powtórek, Członków OAC, Starterów i Stewardów Zawodników mianowanych przez
Prezydenta (patrz Art.16 pkt 2.f) Konstytucji i §126 pkt 8),
c)
dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego,
2. dotyczy Łyżwiarstwa Figurowego,
3. Wydatki pokrywane przez Komitet Organizacyjny
Wydatki związane z wszystkimi innymi niezbędnymi działaczami, innymi niż Asystenci
Koordynujący Regionalne Zawody oraz osoby wymienione w pkt 1 powyżej, zostaną
pokryte przez Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w porozumieniu
ze Związkiem Członkowskim ISU kraju, w którym Igrzyska są rozgrywane.
I. DOPING
§ 139.
1. Przepisy i Procedury Antydopingowe ISU
Cała tematyka Antydopingowa zostanie uregulowana w Przepisach i Procedurach
Antydopingowych ISU przyjętych przez Radę i opublikowanym w formie Komunikatu
ISU. Przepisy i Procedury Antydopingowe ISU będą stworzone na podstawie ogólnych
zasad zawartych we Światowym Kodeksie Antydopingowym wprowadzonym i
opublikowanym przez WADA (World Anti-Doping Agency) również przyjętym przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i będzie obowiązywały od dnia ich
publikacji.
2. Wprowadzanie zmian do Światowego Kodeksu Antydopingowego
W razie wprowadzenia poprawek do Światowego Kodeksu Antydopingowego Ruchu
Olimpijskiego (Kodeksu Medycznego), Rada będzie miała prawo zmiany, poprawki,
przesunięcia lub usunięcia tekstu w Przepisach i Procedurach Antydopingowych ISU z
efektem natychmiastowym.
J. OBSŁUGA MEDYCZNA
§ 140.
1. Obsługa medyczna w miejscu rozgrywania zawodów
a) Organizatorzy muszą zapoznać się i wprowadzić w życie szczegółowe Wytyczne i
Memoranda wydawane przez ISU i dotyczące usług medycznych podczas zawodów.
b) W Zawodach w Łyżwiarstwie Figurowym i Szybkim wykwalifikowana ekipa
medyczna do udzielania natychmiastowej pomocy, składająca się z odpowiednio
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wyszkolonego lekarza i odpowiedniej liczby personelu medycznego do nagłych
wypadków, musi być obecna podczas wszystkich zaplanowanych treningów i
zawodów.
Karetka musi być dostępna w ciągu nie więcej niż pięciu (5) minut do udzielenia pomocy
lekarskiej Łyżwiarzom chorym lub kontuzjowanym. Gdyby dojazd karetki z zewnątrz
przekraczał czas pięciu (5) minut, wówczas musi się ona znajdować na miejscu,
c) W zawodach w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze personel medyczny do
udzielania natychmiastowej pomocy oraz odpowiednio wyszkolony lekarz muszą być
obecni przy lodowisku a karetka musi być obecna podczas wszystkich zaplanowanych
treningów i zawodów.
d) W celu udzielania usług medycznych w różnych hotelach, zagwarantowana być
musi stała dyspozycyjność lekarza przybywającego na szybkie wezwanie (w ciągu 1015 minut od wezwania).
2. Pokój lekarski
Pokój lekarski musi znajdować się blisko lodowiska i być dostępny dla personelu karetki
w celu leczenia chorych lub rannych Łyżwiarzy. Pomieszczenie lekarskie i/lub
ambulans/personel muszą być wyposażeni w sprzęt do leczenia i stabilizacji zapaści
sercowo-naczyniowej, zaburzeń oddechowych, otarć i poważniejszych skaleczeń,
urazów kończyn, kręgosłupa i głowy.
3. Główny Oficer Medyczny
Główny Oficer Medyczny odpowiada za wcześniejsze zorganizowanie kontaktów z
klinikami, szpitalami i odpowiednim specjalistą w celu zapewnienia opieki nad
Zawodnikami podczas zawodów.
4. Nagła pomoc medyczna
Organizatorzy zapewnią, nieodpłatnie, służbę medyczną do udzielania
natychmiastowej pomocy dla wszystkich uczestników w czasie zawodów i treningów.
5. Zaświadczenie lekarskie
a) Jeśli zawodnik zostanie wycofany z powodu kontuzji lub choroby wymagane jest
przedstawienie ISU Zaświadczenia Lekarskiego zgodnie z Przepisami ISU,
Komunikatami lub Obwieszczeniami.
b) Zaświadczenie musi zostać wydane na druku lekarskim i zostać należycie
podpisane przez Zawodnika i lekarza. Jeśli Zaświadczenie danego Łyżwiarza jest w
innym języku niż język angielski, należy do niego załączyć tłumaczenie podpisane
przez Prezesa lub Sekretarza Generalnego Związku Członkowskiego ISU.
c) Ponadto, na prośbę Przedstawiciela ISU, Zaświadczenie musi zostać dostarczone
do ISU w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wycofania i Związek Członkowski lub Łyżwiarz
musi dołączyć następujące dodatkowe informacje:
i) historię choroby i wyniki badania lekarskiego, które jasno określają datę kontuzji
lub stwierdzenia choroby, rodzaj kontuzji lub choroby, powagę kontuzji lub choroby i
wyniki badania,
ii) kopie wyników badań laboratoryjnych lub radiologicznych przeprowadzonych w
celu zdiagnozowania choroby/kontuzji,
iii) zalecane leczenie wraz z listą leków, opis terapii, porady dotyczące częstotliwości
i intensywności treningów, data kolejnego badania (kopię wyników kolejnego badania
należy następnie przedstawić ISU), oczekiwana data powrotu do pełnej sprawności,
planowane dalsze badania oraz/lub kryteria pozwalające na powrót do pełnej
aktywności.
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§ 141.
1. Bezpieczeństwo Zawodników
Na każdym Związku Członkowskim ISU ciąży odpowiedzialność za zapewnienie
zawodnikom możliwości bezpiecznego w sferze fizycznej i mentalnej
współzawodnictwa sportowego. Jeżeli Zawodnik zostaje wycofany z zawodów z
przyczyn medycznych, wówczas pisemne zaświadczenie musi zostać przedstawione
przez lekarza drużyny lub fizykoterapeuty zawodów Sędziemu Głównemu i Doradcy
Medycznemu przed rozpoczęciem imprezy. Ponowne zgłoszenie do startu nie może
być dokonane bez przedstawienia Sędziemu Głównemu zaświadczenia przez lekarza
zespołu lub zawodów.
2. Zastosowanie jakichkolwiek medycznych urządzeń zawierających metal lub sztywny
plastik musi uzyskać akceptację doradcy medycznego/lekarza zawodów oraz Sędziego
Głównego przed zawodami.
3. Związek Członkowski zgłaszając do startu w Mistrzostwach ISU lub Zawodach
Międzynarodowych Zawodnika posiadającego status amatora musi zaświadczyć, że
zawodnik jest fizycznie i mentalnie zdolny do bezpiecznego uczestnictwa.
§ 142.
Bezpieczeństwo
Związki Członkowskie organizujące Imprezy ISU muszą postępować zgodnie z
wytycznymi ISU w sprawie bezpieczeństwa zawartymi w odpowiednich Memorandach
dot. organizacji odpowiednich Imprez ISU oraz/lub opublikowanych w specjalnych
Komunikatach ISU.
§ 143 - 199 są zarezerwowane na wszystkie przyszłe ustalenia w Części II: Przepisach
Ogólnych.
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