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A. AZ EVEZÉS
Az evezés az egyik legrégebbi sportág, amelynek komoly tradíciója van. Az évek során olyan
értékek és jellemzők kapcsolódtak hozzá, amelyeket az evezősök védenek és erősítenek. Ezek a
tevékenységeinket és döntéseinket átható jellemzők illetve értékek a következők:
A1. Egyéni fejlődés
Az evezés által a sportoló határozottságot, csapatszellemet, tiszteletet, elkötelezettséget, becsületet
és sportszerűséget tanulhat. Az evezősök, akik ezekhez az elvekhez minden körülmények között
ragaszkodnak, önálló és felelős emberekké válnak, akik készek szembenézni a realitásokkal és
másokkal is megosztani értékeiket.
A2. Más nemzetek megismerése és elfogadása
A nemzetközi evezős versenyek és találkozók lehetőséget nyújtanak a résztvevőknek arra, hogy
barátságon alapuló kapcsolatokat építsenek ki másokkal. Ez hozzájárul az emberek és a nemzetek
közti megértés atmoszférájához, függetlenül a fajtától, nemtől, határoktól és politikai rendszerektől.
Az evezősök világszerte egy „családhoz” tartoznak, és támogatják a béke, barátság, sportszerűség,
megértés és kölcsönös segítség eszméit. Minden evezőst arra bátorítunk, hogy sportágunkon
keresztül segítse elő a nemzetek közti megértést.
A3. Sport mindenkinek, kortól függetlenül
Evezéssel a fiatalok és az idősek is fenntarthatják fizikai kondíciójukat. Az evezés egyszerre
kikapcsolódás és versenysport, amely mindenkinek való, függetlenül kortól, nemtől és képességtől.
A4. Felelősség a környezetünk iránt
Az evezéshez tiszta levegő és víz kell. Az evezősök közössége fontos szerepet játszik a (különösen
az evezéshez szükséges) természeti és fizikai erőforrások felelős és fenntartható kezelésében.
B. A FISA
A FISA az országos evezős szövetségek globális közössége, amely alapelvei szerint, a
következőképpen irányítja az evezősportot:
B1. A világ sportéletének szerves része
Az 1892-ben alapított Nemzetközi Evezős Szövetség az első nemzetközi sportföderáció volt. Az
evezés az 1896-os első modern olimpiai játékok óta szerepel az olimpiai programban. A paralimpiai
evezést bevették a világbajnokságokba, és 2008 óta a paralimpiai játékok programján is szerepel. A
FISA a világ sportközösségének aktív tagja, amely együttműködik a többi nemzetközi szövetséggel
és a különböző globális sportszervezetekkel. Támogatunk minden lépést, amely célja a sport, az
olimpiai és paralimpiai játékok és más nemzetközi bajnokságok népszerűsítése, elősegítése és
fejlesztése. Célunk, hogy az evezés helyet kapjon a több sportágat magában foglaló nemzetközi

versenyeken, és hogy sportágunkat képviseljük a jelentős nemzetközi sporttestületekben.
B2. Függetlenség
A FISA biztosítja, hogy evezősport mentes legyen a politikai és gazdasági korlátoktól. Emellett a
FISA vállalja, hogy minden szinten fenntartja a nemzetközi sport függetlenségét és autonómiáját.
B3. A sport a prioritás
A FISA az evezősök és az evezés érdekében működik, és ellenez mindenféle kísérletet arra, hogy a
sportot más érdekeknek rendeljék alá.
B4. Sportszerűség és esélyegyenlőség
A FISA mindig igyekszik biztosítani, hogy tagjai tiszteletben tartsák a sportszerűség és
esélyegyenlőség elvét, és hogy ezek a versenyeken is érvényesüljenek. Szigorú szabályozással
küzdünk különösen a dopping valamint a verseny és a technika manipulálása ellen. A FISA
világszerte doppingteszteket végez a versenyeken és azokon túl, és támogat minden jó országos és
nemzetközi intézkedést ezen a téren.
B5. Az evezés minden formájának fejlesztése
A FISA támogatja és fejleszti az evezősportot. Fejlesztési programokat indít, képzéseket szervez,
közkapcsolatokat épít és média-megjelenéseket biztosít. Így igyekszünk új evezősöket nevelni és
tagokat szerezni, valamint javítani a versenyeink szintjét, minőségét és vonzerejét. Célunk az is,
hogy az evezés a világszintű sportéletben, a több sportágat magukban foglaló versenyeken, és
különösen az olimpiai és paralimpiai játékokon vezető szerepet játsszon.
B6. A fogyatékkal élők bevonása és akadálymentesítés
A FISA elkötelezett a fogyatékkal élők bevonása és az akadálymentesítés mellett; eseményeinket
úgy szervezzük meg és bonyolítjuk le, hogy minél nagyobb mértékben bevonhassuk a fogyatékkal
élőket. A FISA támogatja az evezős létesítmények és berendezések akadálymentes tervezését és
építését, valamint a meglévő létesítmények átépítését.
B7. Környezetbarát eljárások
A FISA elkötelezett az evezés környezetének óvása és tiszteletben tarása mellett. Támogatjuk a felelős
és fenntartható gyakorlatokat az eseményeink szervezése és lebonyolítása, az új evezős létesítmények
tervezése és építése, valamint a meglévő létesítménye felújítása során. A FISA elősegíti az evezéshez
kapcsolódó környezetvédelmi tudatosságot és a helyi közösségekkel való konzultációt.

I.

RÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. pont – alapítás, név és jogi státusz
Az evezősport fejlesztésének elősegítése és a gyakorlói közti baráti kapcsolatok erősítése
érdekében az adriai, belga, francia, olasz és svájci szövetségek 1892. június 25-én Torinóban
létrehozták a Nemzetközi Evezős Szövetséget (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron FISA). A Szövetség nonprofit jogi személy, amely a svájci Polgári Törvénykönyv 60. bekezdése
szerint működik. Tagjai, tisztviselői és alkalmazottai a Szövetség adósságaiért nem vállalnak
felelősséget.

2. pont – célok
A FISA céljai:
1. A FISA alapelveinek, alapszabályának, versenyszabályzatának és
rendezvényszabályzatának megfogalmazása és érvényesítése.
2. Az evezés minden formájának előmozdítása.
3. Az evezés minden formája általános fejlesztésének elősegítése.
4. Evezős világbajnokságok, más világszintű evezős rendezvények és, a FISA hatáskörén
belül, olimpiai, paralimpiai, regionális és kontinentális játékok valamint több sportágat
magukban foglaló versenyek lebonyolítása.
5. A legmagasabb szintű hatóságként működni minden nemzetközi evezős verseny
vonatkozásában, beleértve a több sportágat magukban foglaló versenyeket is.
3. pont – a diszkrimináció, tüntetés és propaganda tilalma
A FISA nem engedi meg a politikai, vallási, faji vagy nemi diszkriminációt.
Az evezős létesítmények területén és minden evezős tevékenységgel kapcsolatban tilos tüntetni és
politikai, vallási vagy faji propagandát folytatni.
4. pont – az országos tagszövetségek autonómiája
A FISA országos szintű tagszövetségei önállóak és demokratikusan szerveződnek. A FISA
megfelelő lépéseket tehet, ha úgy találja, hogy ezeket az elveket valamely tagszervezet megsérti. A
FISA nem vesz részt az evezéssel kapcsolatos országos ügyek kezelésében.
5. pont – székhely
A FISA székhelyét a Tanács határozza meg.
Az 5. pont kiegészítése – székhely
A székhely jelenleg a svájci Lausanne-ban van.
6. pont – embléma
A FISA emblémája: öt evező egymás mellett, balról jobbra kék, sárga, fekete, zöld és vörös színű, a
F-I-S-A betűkkel vagy anélkül.
Az Ügyvezető Bizottság bizonyos célokra, rendezvényekre vagy tevékenységekre további
emblémákat hozhat létre. Csak az Ügyvezető Bizottság engedélyezheti a FISA emblémáinak
használatát.
7. pont – nyelvek
A FISA hivatalos nyelve az angol és a francia. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
Más nyelvek használatát a Közgyűlésen az Ügyvezető Bizottság, vagy más alkalommal az ülés
elnöke engedélyezheti.
8. pont – hivatalos kommunikáció
A jelen Alapszabály vagy Szabályzat által előírt közléseket postai úton, faxon vagy e-mailen kell
megtenni. A FISÁ-nak szánt üzeneteket a székhely címére kell küldeni, a Szövetség egyik hivatalos
nyelvén.
9. pont – értelmezés

Az Ügyvezető Bizottság dönt minden, a FISA Alapszabályával, a Versenyszabályzattal és a
kapcsolódó kiegészítések értelmezésével kapcsolatos kérdésben.
Az Alapszabályban, a Versenyszabályzatban, a kapcsolódó kiegészítésekben és a
Rendezvényszabályzatokban, valamint minden FISA dokumentumban a hímnemre vonatkozó
utalások a nőnemre is vonatkoznak, és az „evezősök” szó magában foglalja a párevezősöket és a
kormányosokat is, kivéve ha a szövegkörnyezetből másképp következik.
10. pont – képviseleti jog
A FISA képviselete az Ügyvezető Bizottság két tagjának aláírásával történhet, akik közül az egyik az
Elnök. Ha ő nem tudja megadni az aláírást, akkor a jog először az Alelnökre, másodszor pedig a
Kincstárnokra száll át.
II.

RÉSZ – TAGSÁG

11. pont – tagság
Egy országos szövetség akkor válhat a FISA tagjává, ha elvben az ország evezős klubjainak
többségét tagjai közt tudhatja, ha alapszabálya nem ütközik a FISA alapszabályával, és ha a
nemzetközi közösség által elismert független ország területét fedi le. Ez a követelmény nem
vonatkozik azon tagokra, amelyek 1993. január 25-e előtt csatlakoztak a Szövetséghez.
A FISA egy országos szövetség tagsági kérelmének elbírálásakor figyelembe veheti az adott ország
Olimpiai Bizottságának véleményét.
12. pont – tagfelvétel
Egy országos evezős szövetség akkor válhat a FISA tagjává, ha
1. a következő Közgyűlés dátuma előtt legalább egy hónappal formális kérelmet nyújt be az
Ügyvezető Bizottság részére;
2. a kérelemhez csatolja a szövetség Alapszabályának másolatát (a FISA egyik hivatalos
nyelvén, hiteles fordításban), annak bizonyítékát, hogy a szövetség megfelel a csatlakozás
feltételeinek, és a szövetség által képviselt klubok tevékenységeinek részletes leírását;
3. formálisan vállalja a FISA Alapszabályának, Versenyszabályzatának, az esetleges
Kiegészítéseknek és a Rendezvényszabályoknak a betartását.
4. a FISA kérésére nyilatkozik arról, hogy az országa Olimpiai Bizottságának tagja-e a
szövetség, és hogy a szövetség alapszabálya összhangban van-e az Olimpiai Karta
alapelveivel;
5. magára nézve kötelezőnek és véglegesnek fogadja el a FISA illetékes hatóságának
döntését, valamint elfogadja a Lausanne-i Sportdöntőbíróság kizárólagos illetékességét a
vitás ügyek rendezésére;
6. vállalja, hogy a FISA hatáskörén belül klubjaival és azok tagságával betartatja a fenti 3. és 5.
pontban megfogalmazott kötelezettségeket;
7. ismerteti vezetői bizottságának tagsági viszonyait, az evezőtollainak színét, valamint a
mezének mintáját és színét;
8. a Közgyűlés egyértelmű többségi szavazatával tagnak választják.

13. pont – a tagság fenntartása
Egy tagszövetségnek folyamatosan teljesítenie kell a felvételéhez előírt feltételeket ahhoz, hogy tag
maradjon. Ezért azonnal értesítenie kell a FISA Ügyvezető Bizottságát az Alapszabálya jelentős
módosításáról, elnöke és/vagy főtitkára személyének változásáról, címének vagy kapcsolattartási
adatainak megváltozásáról, evezőtollai színének vagy mezének mintájának vagy színének
változásáról, valamint bármely változásról, amely hatással van a tagsági feltételek teljesítésére.

14. pont – kilépés
Az a tagszövetség, amely a tárgyév végén ki kíván lépni a FISÁ-ból, legkésőbb szeptember 30-ig
tértivevényes levélben értesíti erről a FISA Ügyvezető Bizottságát. Az Ügyvezető Bizottság azonnal
értesíti a többi tagszövetséget bármely tagja kilépéséről.
15. pont – tagdíj
A tagszövetségek minden év március 31-ig éves tagdíjat fizetnek, amely összegét a Közgyűlés
minden évben előre állapítja meg. A tagszövetségek nem felelősek a FISA pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséért.
A 15. pont (tagdíj) kiegészítése
1. A tagszövetségek a tagságuk első három évében nem fizetnek tagdíjat.
2. Az egyes tagszövetségek által fizetendő tagdíjat a Tanács által javasolt módszerrel számítják
ki, attól függően, hogy az adott tagszövetség az elmúlt négy éves olimpiai időszakban hány
jelentős rendezvényen vett részt.
3. Az inaktív tagszövetségek késedelmes tagdíját az Ügyvezető Bizottság elengedheti.

16. pont – adósság
Az Ügyvezető Bizottság felfüggesztheti, a Közgyűlés pedig kizárhatja azokat a tagokat, amelyeknek
tagdíjtartozásuk vagy rendezetlen adósságuk van a FISÁ-val, vagy annak szervezőbizottságával
szemben. Ilyen esetben a tagszövetség küldöttei lemondanak szavazati jogukról, és a szövetség
tagjait az Ügyvezető Bizottság eltilthatja a versenyzéstől.
17. pont – kizárás
Ha valamely tagszövetség nem felel meg a FISA-tagság aktuális feltételeinek, és ezt a problémát az
Ügyvezető Bizottság által meghatározott időpontig nem orvosolja, vagy egyéb indokolt esetben a
Közgyűlés kizárhatja.
18. pont – evezős szövetségek elismerése
A Tanács elismerhet olyan evezős szövetségeket, és együtt működhet velük, amelyek több, földrajzi
vagy egyéb alapon egymáshoz kötődő FISA-tagszervezetből állnak. A Tanács engedélyezheti, hogy
az ilyen szövetség megfigyelőként részt vegyen a közgyűléseken.
III.

RÉSZ – IRÁNYÍTÁS

19. pont – Irányítószervek
A FISA irányító szervei:
1. a Közgyűlés (lásd a 20. ponttól)
2. a Tanács (lásd a 38. ponttól)
3. az Ügyvezető Bizottság (lásd 47. ponttól)
III A. RÉSZ – A KÖZGYŰLÉS
20. pont – a Közgyűlés
A Közgyűlés a FISA legmagasabb szintű döntéshozó szerve, amely minden tevékenységet
ellenőrzése alatt tart.

21. pont – küldöttek és elnökség
A Közgyűlés tagjai a FISA aktuális országos tagszövetségeinek a delegáltjai. A Közgyűlést a FISA
Elnöke, vagy távollétében Alelnöke vezeti. A Közgyűléseken a Tanács is részt vesz.
22. pont – küldöttek
Minden tagszövetség legfeljebb három küldöttet delegálhat. A küldöttek személye bármikor
változhat, de olyan küldött nem vehet részt a közgyűlésen, aki valamely másik tagszövetséget
képvisel, vagy aki a Tanács tagja. Minden küldöttnek igazolnia kell az Ügyvezető Bizottság felé,
hogy valóban a küldő ország vagy terület állampolgára vagy lakója. A küldöttnek bármikor tudni kell
igazolnia a felhatalmazását arra, hogy képviselje a tagszövetségét. Kétség esetén az Ügyvezető
Bizottság döntése végleges.
23. pont – megfigyelők a Közgyűlésen
A Közgyűlés levezető elnöke által meghívott megfigyelők részt vehetnek a Közgyűlésen vagy annak
egy részén.
24. pont – rendes Közgyűlés
A küldöttek évente egyszer rendes Közgyűlést tartanak lehetőleg valamely evezős világverseny
helyszínén és ideje alatt.
25. pont – meghirdetés and napirend
Az Ügyvezető Bizottság a rendkívüli Közgyűlés ideje előtt legalább négy hónappal írásban
összehívja a tagszövetségek küldötteit, és egyúttal napirendtervezetet is küld.
A tagszövetségek javaslatokat tehetnek a napirendre tűzendő témákról. Ezeket a FISÁ-nak angol
és/vagy francia nyelven a Közgyűlés napja előtt legalább három hónappal kell elküldeni. Az
Ügyvezető Bizottság a Közgyűlés végleges napirendjét annak dátuma előtt legalább két hónappal
küldi ki. A napirenddel együtt, lehetőség szerint, el kell küldeni a különböző beszámolókat, a
napirendi pontokra vonatkozó válaszokat, a pénzügyi kimutatásokat és a javasolt költségvetést. Az
Ügyvezető Bizottság ezután is küldhet ki írásos anyagokat.
26. pont – a rendes Közgyűlés napirendje
A rendes Közgyűlés napirendjének első része: A). kötelező pontok –
1. A Közgyűlés megnyitása
2. A küldöttek azonosítása és felhatalmazásuk ellenőrzése
3. Számvizsgáló kinevezése a Közgyűlés időszakára
4. A legutóbbi Közgyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása
5. Az Elnök és az Ügyvezető Bizottság tagjainak beszámolója
6. A szakbizottságok elnökeinek beszámolói
7. A FISA kontinentális képviselőinek beszámolói
8. Pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés
9. A pénzügyi beszámoló jóváhagyása
10. A belépési díj és az éves tagdíj meghatározása
11. A következő év költségvetése
12. Beszámoló a következő FISA-rendezvényekről és olimpiai versenyekről
13. A következő közgyűlés helye és ideje
14. A következő evezős világbajnokságok kiosztása az 5. szabály szerint
15. Egyéb ügyek
B). További napirendi pontok szükség szerint:

16. Beszámoló és szavazás a tagsági kérelmekről
17. A Tanács által a 44. pont harmadik bekezdése szerint, vagy az Ügyvezető Bizottság által az
50. pont harmadik bekezdése szerint meghozott döntések felülvizsgálata, vagy megerősítése.
(lásd 32. pontot)
18. A Tanács és az Ügyvezető Bizottság tagjainak megválasztása a 39. és a 48. pont szerint.
19. A tagszövetségek, a Tanács, vagy az Ügyvezető Bizottság specifikus előterjesztései.
20. A tagszövetségek, a Tanács, vagy az Ügyvezető Bizottság által felvetett egyéb ügyek.
21. Egyéb ügyek
27. pont – beszámolók
Az Ügyvezető Bizottság vagy a Közgyűlés bizonyos tisztviselőket megbízhat azzal, hogy a
Közgyűlés előtt számoljanak be egyes ügyekről. A Közgyűlés előírhatja azt is, hogy az Ügyvezető
Bizottság véleményezze a megvitatandó kérdéseket.
28. pont – szövetségek előterjesztései
A tagszövetségek az Ügyvezető Bizottságnak további napirendi pontok és egyéb, specifikus ügyek
felvételét javasolhatják írásban. Az ilyen javaslatokat indokolni kell. Már meglévő napirendi ponton
belül megvitatandó előterjesztés is javasolható. Ezeket napirendre tűzik, ha a következő közgyűlés
napja előtt legalább három hónappal a FISA központjába megérkeznek. Az Ügyvezető Bizottság
dönti el, hogy a határidő után érkezett előterjesztések napirendre tűzhetők-e.
29. pont – a Tanács és az Ügyvezető Bizottság előterjesztései
A Tanács és az Ügyvezető Bizottság bármely szükségesnek tartott előterjesztést napirendre tűzhet.
Kivételes körülmények hiányában, ezeket az előterjesztéseket a tagszövetségeknek a 25. pont
szerint küldendő napirendre kell tűzni. A Tanács és az Ügyvezető Bizottság bármikor benyújthat
közgyűlési előterjesztést feltéve, hogy az valamelyik napirendi ponthoz kapcsolódik.
30. pont – a Tanács vagy az Ügyvezető Bizottság döntéseinek felülvizsgálata és
megerősítése

A Tanács döntéseinek a 44. pont harmadik bekezdése szerint történő felülvizsgálatára,
vagy az Ügyvezető Bizottság döntéseinek az 50. pont harmadik bekezdése szerint történő
felülvizsgálatára vonatkozó kérelmeket – kivételes körülmények hiányában – a Közgyűlés
napja előtt legalább három hónappal kell benyújtani a FISÁ-hoz. Az egyes döntések
felülvizsgálata csak egyszer javasolható, és csak a döntés hatálybalépésétől számított egy
éven belül. Ha a Közgyűlés megszavazta a Tanács/Ügyvezető Bizottság döntésének
felülvizsgálatát, a döntés módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú, kivéve, ha a
Tanács/Ügyvezető Bizottság úgy dönt.
A Tanács/Ügyvezető Bizottság saját kezdeményezésére a következő Közgyűléssel
megerősíttetheti a saját hatáskörében hozott döntéseit. Ha a Közgyűlés megadja a
megerősítést, ez a döntés már nem vizsgáltatható felül.
31. pont – rendkívüli közgyűlés
A küldöttek rendkívüli közgyűlést tarthatnak, ha az éves rendes közgyűlés, vagy az Ügyvezető
Bizottság így dönt, vagy a tagszövetségek legalább egyötöde erre vonatkozó írásos kérelmet nyújt
be indoklással együtt az Ügyvezető Bizottsághoz.
A rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó döntéstől számított 14 napon, vagy az ezirányú
kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül az Ügyvezető Bizottság értesíti a
tagszövetségeket. A rendkívüli közgyűlés az összehívására vonatkozó értesítéstől számított két
hónapon belül ül össze.

32. pont – az Alapszabály és a Versenyszabályzat módosítása
Az Alapszabályt és a Versenyszabályzatot a Közgyűlés négyévente egyszer, az olimpiai játékok
megrendezését követő évben módosíthatja.
Szükséghelyzetben a Közgyűlés a fenti szabályzatokat bármikor módosíthatja, és ha a körülmények
úgy kívánják, a Tanács olyan módosítást hozhat, amely a döntést megerősítő vagy módosító
következő közgyűlés napján lép életbe.
33. pont – könyvvizsgálat
A FISA pénzügyi beszámolóit minden évben az Ügyvezető Bizottság által kinevezett hivatalos
könyvvizsgáló vizsgálja meg.
34. pont – a Közgyűlés szavazatképessége
A 66. ponttal összhangban a Közgyűlésnek nincs szavazatképességi korlátja, vagyis döntései a
képviselt tagszövetségek számától függetlenül érvényesek.
35. pont – szavazás a Közgyűlésen
A FISA közgyűlésén a szavazás hivatalos szavazókártyák felmutatásával történik. A kártyák a
szavazatok számát mutatják, amelyekre az egyes tagszövetséges jogosultak.
Az Ügyvezető Bizottság döntése alapján a szavazás elektronikus eszközökkel is történhet.
Ha az Elnök úgy dönt, vagy ha egy, legalább négy másik tagszervezett által támogatott küldött ezt
kéri, akkor a FISA Közgyűlésén titkos szavazás is tartható.
Minden tagszövetségnek egy szavazata van, függetlenül attól, hogy hány küldött képviseli. Ha egy
tagszövetség megfelel a következő feltételeknek, akkor viszont négy éven keresztül (az olimpiai
1. Legalább három éve a FISA tagja, és
2. legalább 12 versenyzővel vett részt a következő regatták valamelyikén az előző négy
éves olimpiai időszak alatt:
a. evezős világbajnokság
b. junior evezős világbajnokság
c. 23 év alattiak evezős világbajnoksága
d. olimpiai vagy paralimpiai selejtező versenyek
e. kontinentális játékok versenyei.
A Tanács az olimpiai játékok évének december 31-ig értesíti a tagszövetségeket a szavazati
jogokról.
36. pont – többségi szavazat
A jelen pont 4. bekezdésével és a 66. ponttal összhangban a Közgyűlés döntéseit érvényes
többségi szavazattal hozza meg. Üres, hiányos, vagy elrontott szavazólapok és a tartózkodás nem
tekinthető érvényes szavazatnak. Választás esetén, ha további szavazásra van szükség, akkor az
egyes szavazási körök után a legkevesebb érvényes szavazatot kapó jelölt kiesik, mindaddig, amíg
egy jelölt meg nem szerzi az érvényes szavazatok többségét.
Ugyanez a szavazati módszer alkalmazandó hasonló helyzetekben is, pl. akkor, amikor egy
tagszövetséges kell kijelölni egy FISA világbajnokság szervezésére.
Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. Ha a szavazategyenlőség két szavazás után
is fennáll, a Tanács azonnali szavazata dönt.

Az Alapszabály és a Versenyszabályzat módosítása csak akkor lép életbe, ha azt az érvényes
szavazatok kétharmada támogatja.
37. pont – hatálybalépés
A Közgyűlés döntései, beleértve a tisztviselők választását is, a Közgyűlést követő január 1-én
lépnek életbe kivéve, ha a Közgyűlés másként határoz.
III B. RÉSZ – A TANÁCS
38. pont – a Tanács
A FISA vezető szerve a Tanács, amelynek tagjai a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elnök,
Alelnök
Kincstárnok
Ügyvezető Igazgató
a szakbizottságok elnökei
a FISA kontinentális képviselői
legfeljebb két közös tag, akiket a Tanács két évre nevez ki a Vezetői Bizottság javaslata
alapján

Az Elnök, az Alelnök és a Kincstárnok pozíciójára az jelölhető, aki összesen legalább négyszer
küldöttként, a Tanács tagjaként, vagy versenyzőként részt vett a következő FISA-rendezvényeken:
a.
b.
c.
d.

a FISA Közgyűlése, vagy
evezős világbajnokság, vagy
olimpiai játékok, vagy
paralimpiai játékok.

39. pont – a Tanács tagjainak megválasztása
A Tanács tagjai, kivéve az Ügyvezető Igazgatót, a közös tago(ka)t és a FISA kontinentális
képviselőit, a Közgyűlés választja meg négy évre, és újraválaszthatók. A Tanács tagjai a hetvenedik
születésnapjukat követő december 31. után nem maradhatnak tisztségükben. Az Ügyvezető
Igazgató kivételével a Tanács tagjai javadalmazást nem, de költségtérítést kaphatnak a FISÁ-tól.
Kiegészítés a 39. ponthoz – a Tanács tagjainak megválasztása
1. Az Elnököt, az Alelnököt és a Kincstárnokot az olimpiai játékokat követő évben, a rendes
éves közgyűlésen választják meg.
2. A következő bizottságok elnökeit az olimpiai játékokat követő második évben választják
meg:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Verseny
Rendezvények
Rendezvénypromóció
Szenior
Fogyatékos evezők
Bírók
Női evezés

3. A következő bizottságok elnökeit az olimpiai játékokat követő harmadik évben választják
meg:
a. Sportolók
b. Felszerelés és technológia

c. Evezés mint tömegsport
d. Sport-orvostudomány
e. Ifjúsági
4. A közgyűlés összehívásakor az Ügyvezető Bizottság értesítést küld azokat a pozíciókról a
Tanácsban, amelyekre vonatkozóan választást kell tartani.
5. Az értesítésben az Ügyvezető Bizottság a közgyűlésen megválasztandó tisztségekre
jelöléseket kér. A jelöléseket a jelöltek tagszövetségeinek kell megtennie a FISA
jelölőlapjának kitöltésével. A jelölésnek a közgyűlés napja előtt legalább három hónappal be
kell érkeznie a FISA központjába.
6. A nevezések beérkezésének határideje után legfeljebb egy hónappal a FISA minden
tagszövetségnek elküldi a határidőig beérkezett nevezések listáját.
40. pont – az Ügyvezető Igazgató kinevezése
Az Ügyvezető Igazgatót az Ügyvezető Bizottság nevezi ki, és munkáját adminisztratív dolgozók
segítik. Az Ügyvezető Igazgató egyúttal a főtitkár is.
41. pont – a FISA kontinentális képviselőinek kinevezése
A következő (al)kontinensek mindegyikének egy-egy kontinentális képviselője van a FISÁ-ban:
Ázsia, Afrika, Európa, Óceánia, Dél-Amerika és Észak-Amerika (beleértve Közép-Amerikát és a
Karib-tenger régióját is).
A FISA ezen képviselőit a Tanács az olimpiai évben, négy évre nevezi ki, és ismételten
kinevezhetők. A kinevezést a Tanács megvitathatja az érintett tagszövetségekkel. A kontinentális
képviselők a kinevezésük időtartamára a kontinensük fő evezős szövetsége vezető bizottságának is
automatikusan váljanak tagjává.
A FISA kontinentális képviselői kapcsolattartó szerepet töltenek be a Tanács és a saját földrészük
tagszövetségei között. Az Ügyvezető Bizottság konkrét feladatokat adhat a kontinentális
képviselőknek.
A FISA kontinentális képviselői automatikusan tagjává válnak a fejlesztési vegyes bizottságnak is.
42. pont – Tiszteletbeli tagok
A Tanács javaslatára a Közgyűlés a Tanács tiszteletbeli tagjává választhatja a Tanács valamely
visszavonult tagját, aki a nemzetközi evezősport ügyét kiemelkedően szolgálta. Az ilyen tagnak más
tiszteletbeli cím is adható. A tiszteletbeli tagok viszont nem vehetnek részt a Tanács munkájában,
és szavazati joguk sem lehet.
43. pont – a Tanács döntései
A Tanács döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a Tanács
Elnökének, távollétében pedig az adott ülés elnökének szavazata dönt. A szavazás kézfelemeléssel
történik, kivéve ha titkos szavazást kérnek, vagy ha a szavazás a tagok távollétében, levelezéssel
történik. A többség meghatározását lásd a 36. pontban.
44. pont– a Tanács feladatai
A Tanács feladatai a következők:
1. Az Alapszabály, a Versenyszabályzat, a Rendezvényszabályzat és azok kiegészítéseinek
betartatása.
2. Az Alapszabály 2. pontjában megfogalmazott célok eléréséhez szükséges lépések
megtétele.

3. A Közgyűlés döntései megvalósításának biztosítása, valamint az egyes Tanácstagok és
bizottságok kötelezettségeinek megállapítása.
4. Az Alapszabály és a Versenyszabályzat kiegészítéseinek és módosításainak elfogadása,
valamint a Rendezvényszabályzat elfogadása és kiegészítése.
5. A szükséges standardok betartatása a FISA rendezvényein, a nemzetközi és olimpiai
versenyeken, és általában minden rendezvényen és versenyen, amelyre a FISA hatálya
alatt kerül sor.
6. A világbajnokság szervezésére vonatkozóan az országos szövetségektől érkezett legjobb
nevezés(ek) kiválasztása, és jóváhagyásra a Közgyűlés elé bocsátása (az 5. szabály
szerint).
7. Javaslattétel a Közgyűlés számára arról, hogy mely három bizottsági elnököt válasszák az
Ügyvezető Bizottság tagjává a 48. pont szerint.
8. Kontinentális képviselők kinevezése a 41. pont szerint, és a különböző bizottságok
tagjainak kinevezése a bizottsági elnökök javaslatai alapján, a jelölt tagszövetségének
jóváhagyásával.
45. pont – a tanácstagok feladatai
A Tanács tagjainak feladatait kiegészítésben határozzuk meg.
Kiegészítés a 45. ponthoz – a Tanács tagjainak feladatai
a. az Elnök feladatai
A FISA Elnöke
1. vezeti és képviseli a FISÁ-t;
2. a közgyűlések valamint a Tanács, az Ügyvezető Bizottság, a közös bizottsági ülések és
megfelelő esetben az egyéb, a FISA által vagy azon belül szervezett ülések elnöki szerepét
tölti be. A FISA Elnökének távollétében az ülés elnöke az ő megbízottja;
3. a Tanáccsal és a Közgyűléssel együttműködésben meghatározza a FISA által követendő
működési politikát;
4. Kezdeményezéseket javasol a FISA céljainak megvalósítása érdekében, feladatokat
delegál a Vezetői Bizottság, a Tanács, az egyéb bizottságok és a munkacsoportok tagjaira
(az Alapszabályban és a kiegészítésekben meghatározott feladatokon túl), és arra ösztönzi
a tagszövetségeket, hogy aktívan járuljanak hozzá az evezősport előmozdításához;
5. minden évben beszámolót nyújt be a rendes közgyűlésre; és
6. sürgős esetben döntést hozhat, ha a FISA ért intett szerveivel vagy tagjaival nem lehet
megvitatni az adott kérdést. Az ilyen döntés a 32. pont céljából a Tanács döntésének
minősül.
b. Az Alelnök feladatai
A FISA Alelnöke
1. ellátja az Elnök által rá delegált feladatokat;
2. képviseli a FISÁ-t akkor, ha az Elnök ezt nem tudja megtenni, vagy ha az Ügyvezető
Bizottság ezt kéri;
3. speciális feladatokat végez és munkacsoportokkal dolgozik, ha az ügyvezető bizottság vagy
a Tanács ezt kéri; ezek a feladatok vagy munkacsoportok a FISA belő ügyeihez vagy más
testületekkel fenntartott kapcsolataihoz kapcsolódnak;
4. a fejlesztési vegyes bizottság elnöke, és
5. évente beszámolót nyújt be a rendes közgyűlésnek.
c. A Kincstárnok feladatai
A FISA Kincstárnoka
1. felel a FISA pénzügyi irányításáért;
2. elkészíti a FISA hosszú távú pénzügyi tervét, figyelembe véve a négyéves olimpiai ciklust;

3. vezetői jelentések formájában tájékoztatja az Ügyvezető Bizottságot és a Tanácsot a FISA
pénzügyi helyzetéről;
4. az Elnökkel és az Ügyvezető Igazgatóval együttműködésben felügyeli a FISA vagyonának
kezelését, a biztosítás megfelelőségét, a nagyobb szerződések pénzügyi feltételeit, és az
alkalmazottak javadalmazását;
5. felügyeli az éves költségvetés és beszámolók elkészítését, és azokat benyújtja a rendes
közgyűlésnek; kapcsolatot tart az Ügyvezető Igazgatóval az év során a bevételek és
kiadások figyelemmel kísérése érdekében; és az Ügyvezető Igazgató jóváhagyását kéri a
költségvetéstől való jelentős eltérés esetén; valamint
6. minden évben beszámolót nyújt be a rendes közgyűlésnek.
d. Az Ügyvezető Igazgató feladatai
A FISA Ügyvezető Igazgatója
1. felelős a FISA tényleges vezetéséért, a FISA Tanácsa által időről időre jóváhagyott politika
és célok szerint;
2. felettese az Elnök, és az Ügyvezető Bizottság és a Tanács által jóváhagyott felhatalmazás
és költségvetés szerint dolgozik;
3. kiválasztja és megbízza a FISA dolgozóit a Tanács által jóváhagyott létszámterv és
költségvetés szerint, és felel a dolgozók irányításáért és vezetéséért;
4. az Ügyvezető Bizottsággal együttműködésben elkészíti az éves üzleti tervet és a négyéves
olimpiai ciklusra vonatkozó üzleti tervet, és azokat benyújtja a Tanácsnak jóváhagyásra; és
5. minden évben beszámolót nyújt be a rendes közgyűlésnek.
e. A bizottsági elnökök feladatai
A FISA bizottságai elnökeinek feladatai:
1. szakterületükre vonatkozóan véleményt és utasítást adnak a Tanácsnak, és képviselik azt;
2. vezetik a bizottságuk üléseit, és a bizottsági feladatok nyilatkozata szerint feladatokat adnak a
tagoknak;
3. az Ügyvezető Igazgatóval együtt javaslatot tesznek az éves költségvetésre az Ügyvezető
Bizottság részére;
4. jóváhagyás céljából javaslatot tesznek a Tanácsnak a bizottsági tagok kinevezésére; és
5. beszámolnak a Tanácsnak a bizottságukkal kapcsolatos technikai ügyekről, valamint a rendes
éves közgyűlésnek a bizottságuk tevékenységéről.
f. A FISA kontinentális képviselőinek feladatai
A FISA kontinentális képviselői:
1. képviselik a FISÁ-t a kontinensükön;
2. támogatják az evezés ügyét, és rendszeres, szoros kapcsolatot tart fenn a
kontinensük tagszövetségeivel és versenyszervezőivel;
3. megteszik a szükséges lépéseket, ha kontinensükön megsértik az Alapszabályt vagy a
Versenyszabályzatot, és minden ilyen esetet jelentenek az Ügyvezető Bizottságnak;
4. megfigyelőként jelen vannak a kontinensükön tartott jelentős nemzetközi evezős
versenyeken;
5. évente beszámolókat nyújtanak be a rendes közgyűlésnek. Ebből a célból beszámolót
kérhetnek a kontinensük tagszövetségeitől.
46. pont – a Tanács ülései
A Tanács általában évente legalább háromszor ül össze, az Ügyvezető Bizottság döntése szerint,
vagy ha legalább hét Tanácstag írásban, indoklással kéri az Ügyvezető Bizottságot a Tanács
ülésének összehívására. A Tanács az Elnök kezdeményezésével is összehívható, és levelezés
útján is hozhat döntést.

Az ülések napirendjét az Ügyvezető Bizottság határozza meg. A Tanács üléseiről szóló beszámolót
minden tagszövetségnek valamint a Tanács és a bizottságok tagjainak az ülés napjától számított
egy hónapon belül el kell küldeni.

III. C. RÉSZ: AZ ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG
47. pont – az Ügyvezető Bizottság
Az Ügyvezető Bizottság tagjai:
1. az Elnök;
2. az Alelnök;
3. a Kincstárnok;
4. a három bizottsági elnök (akiket a 48. pont szerint választanak meg); és
5. a nem szavazó Ügyvezető Igazgató.
48. pont – a három bizottsági elnök megválasztásba az Ügyvezető Bizottság tagjává
Az olimpiai játékokat követő évben tartott rendes közgyűlésen a Tanács javaslata alapján három
bizottsági elnököt választanak meg (egyenként) az Ügyvezető Bizottság tagjává.
Ha a javasolt bizottsági elnökök valamelyike nem kapja meg a 36. pont szerinti érvényes
szavazatok egyértelmű többségét, további szavazási köröket kell tartani, amelyekben a betöltetlen
pozíció(k)ra minden érdeklődő bizottsági elnök megválasztható.
49. pont – az Ügyvezető Bizottság döntései
Az Ügyvezető Bizottság döntéseit az érvényes szavazatok többségével hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. A szavazás kézfeltartással történik,
kivéve ha titkos szavazást kérnek, vagy levelezés útján történik a szavazás. A többség
meghatározását lásd a 36. pontban.
50. pont – az Ügyvezető Bizottság feladatai
Az Ügyvezető Bizottság feladatai (többek közt):
1. felel a FISA programjainak irányításáért az illetékes Tanácstagok, bizottsági tagok,
munkacsoport-tagok, szervező bizottságok és tagszövetségek vonatkozásában;
2. felel a FISA adminisztratív és pénzügyi vezetéséért; ebből a célból az Ügyvezető Bizottság
adminisztratív hivatalt hozhat létre, ahol fizetett dolgozók végzik a munkát;
3. bármilyen, a körülmények megkívánta döntést meghoz az evezősport érdekében;
4. szükség esetén dönt az Alapszabály, a Versenyszabályzat és a Rendezvényszabályzat
értelmezéséről;
5. a 63. pontban leírtak szerint bármikor büntetést szabhat ki azokra a tagszervezetekre,
klubokra vagy magánszemélyekre, akik megszegik az Alapszabályt, a szabályzatokat, azok
kiegészítését, vagy a Rendezvényszabályzatot, vagy nem követik a nekik adott
utasításokat, illetve gondatlan vagy nem megfelelő viselkedést tanúsítanak;
6. összehívja a Közgyűlés és a Tanács üléseit és kiadja azok napirendjét, és tájékoztatja a
tagszövetségeket a FISA ügyeiről;
7. biztosítja, hogy a FISÁ-t az Elnök vagy valamelyik Tanácstag képviselje a fontos
rendezvényeken és más szervezetek ülésein;
8. A FISA Alapszabályában, szabályzataiban és azok kiegészítéseiben, valamint a
Rendezvényszabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátása;
9. Minden más, a FISA egyéb szervezeti egységére nem bízott feladat ellátása.

51. pont – Az Ügyvezető Bizottság ülései
Az Ügyvezető Bizottság általában évente legalább háromszor ül össze, az Elnök döntése szerint,
vagy ha legalább három Ügyvezető Bizottsági tag írásban, indoklással javasolja az Elnöknek az
Ügyvezető Bizottság összehívását. Az Ügyvezető Bizottság levelezés útján is hozhat döntést. Az
ülések napirendjét az ülés elnöke határozza meg előre. Az Ügyvezető Bizottság üléseinek
jegyzőkönyvét az üléstől számított egy hónapon belül minden Tanácstagnak el kell küldeni.
52. pont– megüresedett pozíciók
Ha egy Tanács- vagy Ügyvezető Bizottsági tag pozíciója halál, lemondás vagy kizárás miatt
megüresedik, akkor az Ügyvezető Bizottság a következő közgyűlésig helyettesítő tagot kérhet fel.
III D. RÉSZ: BIZOTTSÁGOK
53. pont – bizottságok
A Tanács specifikus feladatokra bizottságokat hozhat létre, különösen a következő területeken:














sportolók
versenyevezés
fejlesztés
felszerelés és technológia
rendezvények
rendezvénypromóció
az evezés mesterei
fogyatékosok evezése
az evezés mint tömegsport
sport-egészségügy
bíráskodás
női evezés
ifjúsági evezés

1. Ezek a bizottságok alapvetően 4-8, a Tanács által négy évre kinevezett tagból állnak. A
tagok kinevezése megújítható. A tagokon kívül minden bizottságnak van egy elnöke, aki a
Tanács tagja. Az egyes bizottságok méretét időről időre a Tanács állapítja meg.
2. A Tanács a bizottságok tagságában, csakúgy mint az evezősport egészében, törekszik a
nemek arányának egyenlőségére. A bizottságok szükség szerint üléseznek, és az Elnök
hívja össze őket. A Tanács bizonyos feladatok elvégzésére munkacsoportokat is
létrehozhat, és eseti feladatokkal olyan személyeket is megbízhat, akik a Tanácsnak nem
tagjai.
3. A bizottságok tagjainak megbízatása 65. születésnapjukat követő december 31-én
mindenképpen lejár.
4. A fejlesztés és az női evezés bizottsága vegyes bizottság, amelynek tagságát a Tanács
és/vagy más releváns bizottságok tagjai adják. A fejlesztési bizottság elnöke az Alelnök.
5. A női evezés bizottságának elnöke választott tisztviselő, aki a Tanács tagja, de más
bizottságnak nem mindenképpen tagja.
Az 53. pont kiegészítése – a bizottsági tagok kinevezése
Minden bizottság (kivéve a vegyes bizottságok) tagságára vonatkozóan a FISA a bizottsági elnök
megválasztásának évében írásbeli nevezéseket kér a tagszövetségektől. A jelöléseket legkésőbb
az adott év közgyűlésének végéig kell megadni. A bizottsági tagokat a Tanács az újonnan választott
bizottsági elnök ajánlása alapján nevezi ki. A tagokat jelölő szövetségektől elvárjuk, hogy
pénzügyileg támogassák a kinevezett bizottsági tagok utazását és munkáját. Ha egy bizottsági tag
pozíciója halál, lemondás vagy kizárás miatt megüresedik, akkor az Ügyvezető Bizottság a
következő közgyűlésig helyettesítő tagot kérhet fel.
Elismert munkacsoportok és vezetői tanácsok:

1. Környezetvédelmi munkacsoport
2. Európai evezési vezetői tanács
54. pont – a bizottságok, munkacsoportok és vezetői tanácsok feladatai
Az egyes bizottságok, munkacsoportok és vezetői tanácsok feladatait, felhatalmazásait és
tevékenységi köreit a kiegészítésekben határozzuk meg.
Az 54. pont kiegészítése – a bizottságok, munkacsoportok és vezetői tanácsok feladatai
1. Általános feladatok
Minden bizottság
1.1. alapvetően legalább évente kétszer ül össze; az egyik ülés az éves vegyesbizottsági
üléssel egy időben tartandó; az üléseket telefonkonferencia útján is meg lehet tartani;
1.2. a saját bizottsági elnökén keresztül kapcsolatot tart az Elnökkel, a Tanáccsal és az
Ügyvezető Igazgatóval;
1.3. kapcsolatot tart a többi bizottsággal folyamatosan, és a vegyes bizottságok ülésein;
1.4. éves beszámolót és szükség szerint más jelentéseket nyújt be a Tanácsnak;
1.5. jegyzőkönyvet készít a bizottság üléseiről, és a jegyzőkönyvet elküldi a Tanácsnak.
2. Munkacsoportok és vezetői tanácsok
2.1 A bizonyos feladatokra létrehozott munkacsoportok az elnökükön keresztül jelentést
tesznek a Tanácsnak. A környezetvédelmi munkacsoportnak négy, a Tanács által kétéves
időszakra kinevezett szakértő tagja van.
2.2 A Tanács által meghatározott bizonyos okokból létrehozott vezetői tanácsok az elnökükön
keresztül a Tanácsnak tesznek jelentést.
3.

A bizottságok konkrét feladatai
(lásd az 1. mellékletet)

IV. RÉSZ – EGYÉNI KÖTELEZETTSÉGEK
55. pont - kötelezettségvállalás
Minden személy, aki a FISA tagja vagy partnere, vagy tevékenységeiben részt vesz, beleértve
azokat, akik
a. a FISA bármely rendezvényén részt vesznek;
b. a csapatok, klubok, tagszövetségek vagy elismert csúcsszövetségek tisztviselői
(edzői, csapatvezetői, küldöttei, képviselői stb.);
c. nemzetközi bírói vagy hasonló szerepet játszanak;
d. az Alapszabály és a Versenyszabályzat szerint a FISA fennhatósága alá tartozó
versenyt szerveznek vagy abban részt vesznek;
e. bármilyen szerepet vállalnak a FISÁ-ban, annak Tanácsában vagy Ügyvezető
Bizottságában, egyéb bizottságában, munkacsoportjában vagy vezetői tanácsában
az v. bekezdéssel összhangban elismeri és elfogadja a következőket:
i.
a FISA Alapszabályát, és Versenyszabályzatát, azok kiegészítéseit, és a
rendezvények szabályait;
ii.
a FISA illetékességét minden, a nemzetközi evezősporthoz kapcsolódó ügyben;
iii.
a hatályos (és időről időre módosított) Alapszabály, a kiegészítések és a FISA többi
szabályainak kötelező jellegét;
iv.
a FISA jogát arra, hogy hatáskörében bármilyen döntést hozzon vagy szankciót

vessen ki;
;
a Lausanne-i Sportdöntőbíróság (CAS) kizárólagos illetékességét a FISÁ-n kívüli
jogi ügyek kezelésére, vagyis azt, hogy bármely ország minden egyéb bíróságának,
döntőbíróságának vagy joghatóságának illetékessége kizárt a következők
vonatkozásában:
a) a közvetlenül a FISÁ-t, annak tagját vagy valamely testületét, vezetői
bizottsági tagját, vagy a nevében eljáró személyt (a Tanács és a bizottságok
tagjait, bírókat stb.), vagy a FISA rendezvényének szervező bizottságát érintő
viták rendezése (lásd a 64. pontot);
b) olyan döntés vizsgálata, amelyről feltételezik, hogy sérti a vonatkozó
törvényeket, valamely jogi alapelvet, vagy a FISA szabályait (lásd a 65.
pontot);
c) Döntés a FISA vagy valamely testülete által kivetett szankció vagy büntetés
megfellebbezéséről (lásd a 65. pontot);
vi.
a CAS határozatainak véglegességét és megfellebbezhetetlenségét;
vii.
a FISA és a CAS döntéseinek és határozatainak elfogadása, kivitelezésük
akadályozása nélkül;
viii.
a FISA és a CAS szabályain túl Svájc jogrendszerének és a svájci szövetségi
eljárásnak az alkalmazását, és azt, hogy a döntőbírósági eljárás csak Lausanne-ban
folytatható le.
v.

56. pont – a kötelezettségvállalások egyedi és írásos megerősítése
Bár az 55. pontban meghatározott vállalások kötelezőek és automatikusak, a FISA kérheti a
következő személyek vagy szervezetek bármely kötelezettségvállalásának egyéni, írásbeli
megerősítését a jelen Alapszabályhoz csatolt űrlapokon:
1. a F I S A bármely tagszövetsége és azok az országos evezős szövetségek, amelyek tagok
kívánnak lenni;
2. azon evezők, klubok, tisztviselők és nemzetközi bírók, akik valószínűleg részt vesznek
valamely, a FISA fennhatósága alá tartozó versenyen;
3. bármilyen, a FISA fennhatósága alá tartozó rendezvény szervező bizottsága.
Az ilyen megerősítés mindaddig érvényben marad, amíg formálisan, írásban vissza nem vonják, és
az erre vonatkozó dokumentum meg nem érkezik a FISA központjába. A megerősítés visszavonása
nem lehet visszamenőleges hatályú, és csak akkor érvényes, ha a megerősítést visszavonó
személy vagy szervezet minden, a kötelezettségvállalással kapcsolatos tevékenységét beszüntette.
V. RÉSZ – SPORTSZERŰSÉG
57. pont – etikai kódex
A FISÁ-val együttműködő és/vagy kapcsolatban lévő felek, különösen az 55. pontban említettek,
vállalják, hogy betartják a kiegészítésekben leírt viselkedési szabályokat valamint az általánosan
elfogadott etikai alapelveket, beleértve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság etikai kódexében leírtakat
(lásd a 2. mellékletben).
58. pont – a versenyek sportszerűsége
A FISÁ-val együttműködő és/vagy kapcsolatban lévő felek, különösen az 55. pontban említettek,
vállalják, hogy munkájuk során betartják a versenymanipulációra és fogadásra vonatkozó
kiegészítés előírásait (lásd a 3. mellékletben).
59. pont – kifogásolási jog
Akinek az 57. és 58. pont kapcsán indokolt kifogása van az 55. pontban felsorolt felekkel szemben,
azt benyújthatja az Ügyvezető Bizottságnak, vagy ha a kifogás az Ügyvezető Bizottság tagjára
vonatkozik, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság etikai bizottságának.

A kifogásról az Ügyvezető Bizottság dönthet, kivéve ha az az Ügyvezető Bizottság tagjára vagy
tagjaira vonatkozik. Ez utóbbi esetben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság etikai bizottsága dönt.
A döntésre illetékes szervezet bármely, megfelelőnek tartott döntést meghozhat, és azt
nyilvánosságra is hozhatja.
60. pont – eljárási szabályok
Az Ügyvezető Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság etikai bizottsága tiszteletben tartja a 62.
pontban megfogalmazott elveket.
VI. RÉSZ – DÖNTŐBÍRÁSKODÁS
61. pont – a FISA döntőbíráskodásra felhatalmazott szervei
A FISA következő szerveinek az Alapszabály, a Versenyszabályzat és a kapcsolódó kiegészítések
és rendezvényszabályzatok szerint döntőbíráskodási joguk van:






a Közgyűlés
a Tanács
az Ügyvezető Bizottság
a bírók tanácsa
a doppingügyeket vizsgáló bizottság

A bírók tanácsát és a doppingügyeket vizsgáló bizottság kivételével a döntőbíráskodó szerv
tagságának egy részére delegálhat bármilyen vizsgálatot, meghallgatást vagy büntetés kiszabását.
Az ilyen esetekben a 62. és 63. pontok előírásait be kell tartani.
62. pont – a FISA döntőbíráskodásra jogosult szerveire vonatkozó eljárási szabályok
A FISA döntőbíráskodásra jogosult szervei méltányos eljárást biztosítanak minden érintett
résztvevőnek, és tiszteletben tartják azok alapvető jogait. Különösen elismerik
1. hogy potenciálisan összeférhetetlen személy nem lehet tagja a döntéshozó szervnek;
2. hogy a terhelt személynek joga van megtudni, hogy mivel vádolják, és az aktájába is
betekintést nyerhet;
3. a jogot a lehetséges büntetési tételek megismerésére;
4. a meghallgatásra, védekezésre, bizonyításra és tanácsadó igénybevételére vonatkozó
jogot. Emellett a következő szabályok is érvényesek:
a tiltakozást vagy fellebbezést írásban kell megtenni az illetékes szerv részére, és benne le
kell írni a tényeket, indokokat és bizonyítékokat. A tiltakozás vagy fellebbezés díja 100
svájci frank vagy annak megfelelő összeg, amely visszafizetésre kerül akkor, ha a tiltakozás
vagy fellebbezés jogos és annak helyt adnak.
2. A döntés akkor tekintendő közöltnek, amikor a címzettje vagy az ő tagszövetsége
megkapja. A tiltakozás vagy fellebbezés akkor tekintendő megtettnek, ha a határidő napján
a FISA központjának időszámítása szerint éjfél előtt megérkezik.
3. A tiltakozás vagy fellebbezés nem hatálytalanítja vagy függeszti fel a vitatott döntést vagy
büntetést.
1.

A tiltakozó vagy fellebbező fél viszont kérheti a döntés vagy büntetés felfüggesztését. Erről a
kérelemről a tiltakozás vagy fellebbezés ügyében illetékes szerv dönt.
Az Alapszabályban, a Versenyszabályzatban, az egyéb szabályzatokban és azok kiegészítésében
nem szabályozott kérdésekben a FISA döntőbíráskodásra felhatalmazott szervei döntenek Svájc
jogrendszere és szövetségi eljárási szabályai szerint.
63. pont – büntetés és pénzügyi kártérítés

A FISA döntőbíráskodásra felhatalmazott szervei az Alapszabályban, a Versenyszabályzatban,
azok kiegészítéseiben és a rendezvényszabályzatokban meghatalmazott felelősségi köreiken belül
döntéseket hozhatnak és a következő büntetéseket szabhatják ki (ha azt a szabályok megengedik):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

megrovás (ami nyilvános is lehet)
„sárga lapos” figyelmeztetés (a 81. és 84. szabály szerint)
lefokozás;
k izárás („piros lap”, a 81. és 84. szabály szerint);
diszkvalifikáció;
a versenytől való eltiltás;
bírság;
kizárás (a 17. pont szerint);
bármilyen más megfelelő intézkedés.

Szükség esetén a döntőbíráskodásra felhatalmazott szerv részben vagy egészben felfüggesztheti a
versenytől való eltiltást vagy a pénzbüntetést, a doppingellenes szabályok szerint.
Az illetékes döntőbíráskodásra felhatalmazott szerv előírhatja pénzügyi kártérítés vagy bírság
fizetését is azoknak (különösen tagszövetségeknek, kluboknak, evezőknek vagy tisztviselőknek)
akik hanyag vagy nem megfelelő módon viselkedtek, és ezzel akár másnak pénzügyi vagy egyéb
kárt okoztak, vagy akik az Alapszabályt, a Versenyszabályzatot, a kapcsolódó kiegészítéseket vagy
a Rendezvényszabályzatot megsértették.
64. pont – rendes döntőbírósági eljárás
Aki úgy véli, hogy a FISA döntőbíráskodásra felhatalmazott szerveinek döntése nincs összhangban
az alapvető jogi elvekkel vagy a FISA szabályzatával, vagy akinek a FISÁ-val vitája van, kizárólag a
Lausanne-i Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulhat, vagyis semmilyen más ország törvényszéke
vagy más döntőbíróság nem illetékes az ügyben. A döntőbíráskodás iránti kérelemben meg kell
adni a releváns tényeket és érveket. A kérelmet a kifogásolt döntés kézhezvételétől vagy a
panasz/kifogás FISA általi formális elutasításától számított egy hónapon belül kell eljuttatni a CAShoz. A CAS saját eljárási és döntési szabályai szerint kezeli az ügyet, Svájc jogrendje és a svájci
szövetségi eljárás szerint. A döntőbíráskodás helye Lausanne. A CAS döntése végleges, ellene
fellebbezésnek nincs helye.
65. pont – Döntőbírósági eljárás döntés elleni fellebbezés esetében
Akire a FISA valamely döntőbíráskodásra felhatalmazott szerve büntetést szab ki, kizárólag a
Lausanne-i Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulhat, vagyis semmilyen más ország törvényszéke
vagy más döntőbíróság nem illetékes az ügyben. A fellebbezésben meg kell adni a releváns
tényeket és érveket. A kérelmet a kifogásolt döntés kézhezvételétől számított 21 napon belül kell
eljuttatni a CAS-hoz. A CAS saját eljárási és döntési szabályai szerint kezeli az ügyet, Svájc
jogrendje és a svájci szövetségi eljárás szerint. A döntőbíráskodás helye Lausanne. A CAS döntése
végleges, ellene fellebbezésnek nincs helye.
VII. RÉSZ – FELOSZLÁS
66. pont – feloszlás
A FISA csak az ebből a célból összehívott közgyűlésen leadott érvényes szavazatok legalább
négyötödével meghozott döntéssel oszlatható fel. Emellett a FISÁ-t feloszlató közgyűlésen a
tagszövetségek kétharmadának képviseltetnie kell magát.
67. pont – vagyon
Ha a FISA feloszlatására irányuló indítványt megszavazzák, az Ügyvezető Bizottság készíthet leltárt
a FISA vagyontárgyairól, amelyeket a szavazáskori tagszövetségek között egyenlően osztanak
szét.

68. pont – kivételek
Egy tagszövetség sem léphet fel követeléssel a vagyon bármely részére vonatkozóan. A FISA
vagyonából nem részesedhet olyan szövetség, amelynek a FISA-tagsága megszűnik.
VIII. RÉSZ – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
69. pont – záró rendelkezések
A jelen Alapszabályt a FISA 2013. február 16-án, a dániai Koppenhágában tartott közgyűlése
hagyta jóvá, és az azonnal hatályba lépett.

Denis Oswald
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Ügyvezető Igazgató

