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VERSENYSZABÁLYZAT
2018.02.12. –i változat

A Szabályzat az elsődleges szabályforrás, mely megtalálható a World OCR oldalán a WorldOCR.org
címen. A web-alapú dokumentum hivatalos (és hiteles) referencia dokumentumként szolgál, és TC
által tett ajánlásokkal összhangban hozott és a FISO Végrehajtó Testülete által elfogadott hiteles
módosításokra épül, melyeket a FISO Végrehajtó Testülete elfogadott.
Kapcsolat
Nemzetközi Akadályfutó Szövetség (FISO) Svájc
E-mail: rules@WorldOCR.org

1. BEVEZETÉS:
1.1.

Cél

1.1.1. A Nemzetközi Akadályverseny Szövetség (FISO) az egyedüli döntéshozó testület, mely az
Akadályfutás Szabályzatáért (Szabályzat), és a kapcsolódó sportágakért felelős. A FISO
hatáskörébe tartozó sportágak teljes listája az A Függelékben található;
1.1.2. A Nemzetközi Akadályfutó Szövetség Technikai Bizottsága (TC) technikai szempontból
biztosítja a FISO versenyek lehető legmagasabb minőségű megrendezését;
1.1.3. A Szabályzat meghatározza az atléták által a FISO versenyek alatt tanúsítandó
magatartását.
1.1.4. A FISO Rendezvényszervezői Kézikönyv és a kapcsolódó dokumentumok fektetik le
a biztonsági és logisztikai követelményeket a házigazda Nemzeti Szövetségek (NF) és
a Helyi Szervezőbizottságok (LOC) számára;
1.1.5. A FISO Technikai Tisztviselői (FISOTO) Tanúsítási Program fekteti le a FISO Technikai
Tisztviselők tanúsítási követelményeit;

1.2.

Cél

1.2.1. A Szabályzat célja, hogy:
1.2.1..1. sportszerűségen, egyenlőségen és tisztességes játékon alapulú
légkört hozzon létre;
1.2.1..2. biztonságot és védelmet nyújtson;
1.2.1..3. hangsúlyozza a rátermettség és a készségek jelentőségét az atléta cselekvési
szabadságának fölösleges korlátozása nélkül;
1.2.1..4. büntesse azon atlétákat, akik tisztességtelen előnyökre törnek;
1.2.2. A Szabályzatban használt meghatározások és minden fogalom a B Függelékben
található. A Szabályzat értelmezése vagy alkalmazása terén felmerülő bármely
nehézség esetén a TC –hez kell fordulni.

1.3.

Nyelv és kommunikáció

1.3.1. A FISO hivatalos nyelve az angol.
1.3.1..1. Az NF –ek felelősek az angolról vagy angolra történő fordításokért a saját atlétáik
érdekében
1.3.1..2. A LOC –ok angolul kommunikálnak még akkor is, ha párhuzamosan más nyelvet is
használnak.

1.4.

Módosítások
1.4.1..1. A Szabályzat az olyan kapcsolódó sportversenyekre igazítandók, melyek a FISO
hatáskörébe esnek.
1.4.1..2. Az atléta számára nem megengedett olyan előnyhöz való jutás, mely
szabályellenes, vagy magát veszélyes magatartásra ösztönzi. Ennek gyakorlatba
ültetéséhez, a Szabályzatban foglalt szabálysértések szankciókat vonnak maguk
után. A Tisztviselők ítéletüket arra alapozzák, hogy a szabályellenes előnyt sikerült

elérni.

1.4.1..3. A FISO Versenyszabályzat a FISO –hoz társult Nemzeti Szövetségek (NF -ek) által
rendezett nemzetközi versenyekre vonatkozik.

1.5.

Kivételek

1.5.1. A Szabályzat minden, a FISO által szankcionált rendezvényre érvényes, melyeket a kijelölt
Technikai Küldöttség léptet életbe. Ahol a Szabályzat a házigazda országa szerint hatályos
törvényekkel ellenkezik, a Szabályzat felülírja ezen törvényeket az ellentmondás
feloldásának mértékéig. Az atlétákat a lehető leghamarabb értesíteni kell ezen
törvényekről, legkésőbb a rendezvény kezdetéig. Különleges körülményekre vonatkozó
kivételek egy adott rendezvényen kizárólag a FISO előzetes jóváhagyásával
engedélyezhetők. A Szabályzattal szembeni kivételre irányuló kérelem írásban nyújtandó be
a TC részére azon NF –en keresztül, akihez a kérelmet benyújtották vagy akinél az benyújtás
alatt áll.

1.6.

Különös szabályok

1.6.1. A Technikai Küldöttség különös szabályok hozzáadását is jóváhagyhatja egy adott
versenyre nézve, feltéve, hogy:
1.6.1..1. Az egyes további különös szabályok nem ütköznek másik FISO Versenyszabállyal;
1.6.1..2. az egyes további szabályokat írásba foglalták, és az atléták eligazításán
megfelelően közölték; valamint
1.6.1..3. az egyes további különös szabályok és azok bennfoglalásának okait legalább a
verseny megrendezését egy héttel megelőzően a TC elé véleményezésre
bocsátották. A TC kizárólag a FISO Végrehajtó Testülete hatáskörében
érvénytelenítheti egy adott további különös szabály belefoglalását.

1.7.

Szellemi tulajdon
1.7.1. A FISO rendezvények a FISO kizárólagos tulajdonát képezik, mely minden kapcsolódó jogot
tartalmaz, nem kizárólagosan beleértve a FISO rendezvények megszervezésének,
működtetésének, közvetítésének és visszajátszásának jogát. Ezen jogok körébe tartozik
bármilyen digitális vagy analóg média, legyen az fényképes vagy videó természetű, melyek
a játéktéren készültek, a rögzítő eszköz tulajdonjogától függetlenül. Minden, a FISO
Rendezvényre belépett atléta összes személyi adata, továbbá a rendezvényről készített
adatok, az eredményeket is beleértve a FISO kizárólagos tulajdonát képezik.
1.7.2. Világkupán vagy FISO Világverseny rendezvényen és kapcsolódó Bajnokságokon való
részvétel előtt, az Elit és Junior atléták, valamint a para-atléták kötelesek aláírni a FISO Atléta
Szerződést, ami kimondja, hogy bármilyen, a FISO Szabályzat kapcsán felmerülő vita, melyet
nem sikerült a meglévő fellebbezési eljárásban rendezni, a Lausannei Sport Választottbíróság
(CAS) elé kell vinni. Az aláírást követően a FISO Atléta Szerződés az aláíráskori versenyév
végéig marad érvényben. Az Atléta Szerződés az M Függelékben található.

1.8.

Nem jóváhagyott kivételek és kiegészítések

A Versenyszabályzathoz fűzött nem jóváhagyott kivétel, vagy annak kiegészítése nem teszi lehetővé
a rendezvény jóváhagyását, illetve érvénytelenít minden olyan jóváhagyást, melyet már megadtak
a rendezvény számára. Ez jogi nehézségeket eredményezhet, különösen a rendezvény során
bekövetkezett balesetek esetén, és az NF –ekhez, valamint helyi hatóságokhoz területhasználat iránt
benyújtott későbbi jóváhagyási kérelmek esetén. A biztosító hatóságok szintén arra figyelmeztettek,
hogy az ilyen körülmények között benyújtott igények érvénytelennek tekintendők.

1.9.

Szabályfrissítések

A Szabályzatot a TC saját hatáskörében időről-időre megváltoztathatja, a FISO Végrehajtó
Testületének jóváhagyásával. Bármilyen szabályváltozás írásban nyújtandó be a kapcsolódó NF –ek
felé legalább 30 nappal azok hatálybalépését megelőzően. A frissített FISO Versenyszabályzat
felkerül a FISO weboldalra (obstaclesports.org).

2. AZ ATLÉTÁK MAGATARTÁSA
2.1.

Általános magatartás

2.1.1. A versenytaktika az atléták közötti együttműködés részét képezi, ugyanakkor az atléták
kötelesek:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

2.2.

mindig sportszerű viszonyt ápolni;
a szabály szellemét követni, amikor a szabály szövegezése többféleképpen is érthető;
felelősséget vállalni a saját és mások biztonságáért;
megérteni és követni a Szabályzatot, mely elérhető a helyi NF –eknél,
továbbá a www.WorldOCR.org oldalon;
követni a versenytisztviselők utasításait;
a többi atlétát, tisztviselőt, önkéntest, média képviselőt, szponzort és nézőt tisztelettel és
udvariassággal kezelni;
kerülni a visszaélés-szerű, méltánytalan vagy becsmérlő nyelvezetet;
azonnal tájékoztatni a Technikai Bizottságot a verseny feladása után. Amennyiben
az atléták ezt nem teljesítik a rendezvény vége előtt, az felfüggesztést von maga
után;
más rendezvényszemélyzet vagy tisztviselőtől kapott segítség nélkül versenyezni;
tartózkodni csapda marketingtől;
nem szemetelni vagy felszerelést hátrahagyni az erre kijelölt helyeken kívül. Minden tételt
az atlétának magával kell vinnie, és megfelelően ki kell dobni a verseny végeztével;
kerülni a tisztességtelen előnyhöz jutás kísérletének minden formáját.

Külső segítség

2.2.1. A rendezvény személyzet vagy Technikai Tisztviselők által nyújtott segítség megengedett,
azonban a következőkre korlátozódik: italok, táplálék, felszerelés és orvosi ellátás, a
Technikai Küldöttség vagy Versenybíró jóváhagyásával. Az egyazon versenyen versenyző
atléták segíthetik egymást olyan alkalmi elemekkel, mint az élelem vagy az ital.
2.2.2. Ruházat, táplálék vagy folyadék utánpótlás elhelyezése a pályán nem megengedett. Az
orvosi személyzettel való szóbeli kapcsolatfelvétel nem büntetendő.
2.2.3.
Az atléta köteles a versenyt minden ruházatával és felszerelésével együtt befejezni,
melyekkel az atléta a versenyt megkezdte. Az elemek hátrahagyása a versenypályán,
beleértve a szemetet is, megalapozza a kizárást.

2.3.

Teljesítmény-fokozó szerrel való visszaélés

2.3.1. Az atléták kötelesek a FISO Doppingellenes Szabályait követni;
2.3.2. Minden atléta felelős a FISO Doppingellenes Szabályainak áttanulmányozásáért,
beleértve az orvosi és doppingellenőrzéseket, tesztelési kötelezettségeket, jogokat és
felelősségeket, eljárásokat és büntetéseket, fellebbezési eljárásokat és tiltott anyagokat.

2.3.3. A FISO Doppingellenes Szabályai megfelelnek a Doppingellenes Világszervezet (WADA)
szabályzatában foglaltaknak.

2.4.

Egészség

2.4.1. Az Akadályversenyek és a FISO –hoz kapcsolódó sportok megerőltetőek. A
versenyzéshez való képesség biztosításához az atlétának kiváló fizikai állapotban kell
lenniük, Egészségük és jóllétük kiemelkedő fontosságúak. A verseny megkezdésével az
atléták kinyilvánítják, hogy a verseny teljesítéséhez szükséges jó egészségi és fizikai
állapotban vannak;
2.4.2. A Technikai Küldöttség időkorlátokat állathat fel az egyes versenyek teljesítésére.
Ezen korlátokat a rendezvényt megelőző regisztrációs anyagban kell közzétenni.
2.4.3. A FISO az atlétákat arra bátorítja, hogy időszakos egészségi alkalmassági vizsgákat (PHE)
végezzen, és versenyt megelőző alkalmassági vizsgákon (PPE) vegyenek részt a
versenysport megkezdését megelőzően.

2.5.

Jogosultságok

2.5.1. Minden atlétának jó helyen kell állnia Nemzeti Szövetségeikben. Ennek biztosításához,
minden bejegyzést az NF –ek által kell végezni, nem pedig maguknak az atlétáknak.
2.5.2. A felfüggesztés alatt álló atléták nem versenyezhetnek semmilyen FISO rendezvényen FISO
által szabályozott rendezvényen, vagy a FISO Szabályzata szerint tartott versenyen.
2.5.3. Az atléta életkora a verseny évének december 31. –ével kerül meghatározásra.
2.5.4. A 16 és 17 év közötti atléták az Ifjúsági kategóriában versenyezhetnek.
2.5.5. A 18 és 19 év közötti atléták Junior kategóriában versenyezhetnek.
2.5.6. A nevezéssel kapcsolatos különös feltételek a C Függelékben találhatók.
2.5.7. Az adott pályán egy napon során többször is versenyző atléták nem halmozhatnak
pontokat. A pontokat a pályán az adott napon nyújtott első teljesítmény alapján
kerülnek meghatározásra.
2.5.8. Korhatárok: az atlétáknak egy bizonyos minimális életkorral kell rendelkezniük, hogy
bármilyen FISO Rendezvényen részt vehessenek, az E Függelékben lefektetettek szerint.
A kontinentális konföderációk további korhatárokat adhatnak hozzá a kontinentális
bajnokságokhoz, a szuper-sprint rendezvényeket tartalmazó ifjúsági kategóriákhoz. Az E
Függelékben foglalt korhatárok nem módosíthatók.

2.6.

Biztosítás

2.6.1. A FISO Rendezvényen versenyző egyes atlétáknak személyi biztosítással kell
rendelkezniük, melyet az NF –ük garantál. A biztosításnak fedeznie kell:
●
●

minden, a verseny helyszínére vagy onnan való utazás során bekövetkezett
baleseteket a verseny előtt, alatt és követően;
bármilyen betegséget, mely egy atlétát a versenyre vagy rendezvényre utazás

●

során sújthat;
az atléta által a verseny során okozott kárt megtérítését.

2.6.2. Az atléta NF –je garantálja a biztosítás meglétét az atléta benevezése során. A rendezvényt
rendező LOC –ok és NF -ek a FISO –n keresztül nyújthatnak biztosítást az atléták részére.

2.7.

Nevezés

2.7.1.Nevezés:
2.7.1..1. Az NF –ek atlétáikat benevezik a FISO eseményekre NF nevezési rendszerükön
vagy más, FISO által jóváhagyott nevezési rendszeren keresztül;
2.7.1..2. Az Elit, Junior és Ifjúsági atléták, továbbá a para-atléták az itt részletezett
megfelelőségi szabályokkal összhangban neveznek;
2.7.1..3. A Világkupán, FISO Világrendezvényen vagy Sport Világbajnokságon való
versenyt megelőzően, az Eli és Junior, valamint para-atléták kötelesek aláírni a
FISO Atléta Szerződését, mely kimondja, hogy bármilyen, a FISO Szabályzat
kapcsán felmerülő vita, melyet nem sikerült a meglévő fellebbezési eljárásban
rendezni, a Lausannei Sport Választottbíróság (CAS) elé kell vinni, a hagyományos
bírósági út választása helyett. Az aláírást követően a FISO Atléta Szerződés az
aláíráskori versenyév végéig marad érvényben.;
2.7.1..4. Az NF –ek felelősek atlétáik és bíróik összes FISO Rendezvényre való nevezéséért a
FISO online rendszerén keresztül, a www.WorldORC.org oldalon;
2.7.1..5. Minden korosztály atlétája, legyen az Ifjúsági vagy Junior, köteles államilag
kibocsátott fényképes igazolvánnyal rendelkeznie a versenyre való
nevezéskor/csomagfelvételkor, illetve a versenyt megelőzően;
2.7.2. Versenyt megelőző eligazítás:
2.7.2..1. Bírói értekezlet: amennyiben bírói értekezlet került beütemezésre, arra az atléták
eligazítását egy órával megelőzően kerül sor. A TD folytatja le a Bírói Értekezletet.
A beosztás tartalmazza a Versenyzsűri, továbbá a rendezvény összes technikai
részletének bejelentését, valamint a bírókra vonatkozó különös információkat.
A bírók akkreditációját ezen a találkozón osztják ki, vagy ha a Bírói Értekezlet
nincs beütemezve, az Elit/Junior/Ifjúsági Atléták eligazításának végén;
2.7.2..2. A korcsoport csapatvezetők és bírók eligazítása: A világbajnokságokon a TD tartja
a korcsoport csapatvezetők és bírók eligazítását. Kizárólag korcsoport
csapatvezetők és bírók vehetnek ezen részt. Az eligazítás napirendje tartalmazza
a Versenyzsűri bejelentését és minden, a rendezvény szempontjából szükséges
információt. Egy külön eligazítást tartanak a Para-versenyek számára;
2.7.2..3. A para-atléták csapatvezetőinek találkozója. Amennyiben a para-atléták
csapatvezetőinek találkozója be van ütemezve, arra a para-atléták eligazítása
előtti napon kerül sor. A TD vezeti le, és a napirend tartalmazza a Versenyzsűri,
valamint a rendezvény összes technikai részletének bejelentését, továbbá a
para-atléták eljárására vonatkozó különös információkat.
● Elit/Junior/Ifjúsági eligazítás: minden FISO Rendezvényen, a TD vezeti le az
atléták eligazítását. Az Elit/Junior/Ifjúsági atléták számára a részvétel kötelező.
Adott esetben bírók is részt vehetnek. Az alábbi büntetések vonatkoznak
azon atlétákra, akik elmulasztják az eligazításon való részvételt:
● az eligazításon részt nem vevő atléták, akik nem értesítik TD –jüket
hiányzásukról, eltávolításra kerülnek a kezdőlistáról;
● Az eligazító terembe az eligazítás megkezdése után belépő atléták, valamint
az arról hiányzók, akik tájékoztatták TD –jüket a hiányzásról, a kezdőboly utolsó
helyére kerülnek át;

●

●
●

A Világverseny sorozat és Világkupa rendezvényeken, ha egy atléta kettőnél
több eligazításról hiányzik egy naptári éven belül, a harmadik kihagyott
eligazítás (és minden további elmulasztott eligazítás) alkalmával törlésre
kerülnek a kezdőlistáról;
az atléták kötelesek nevezni, és érvényes, fényképes állami igazolványt
felmutatni az eligazító helységbe való belépésüket megelőzően;
A Világverseny sorozat és Világkupa rendezvényeken egyetlen atléta
eligazítás elérhető az összes atléta számára. Ezen eligazítást nem később,
mint az első elit versenynapot megelőző napon tartják. Ezen időpont
módosítását a FISO honlapján 45 nappal előre be kell jelenteni.

2.7.3. Csomagfelvétel:
2.7.3..1. Minden FISO rendezvény - Korcsoport (AG):
2.7.3..2. Minden atléta köteles felvenni saját versenycsomagját a hivatalos
versenynevezés területen az arra meghatározott idő alatt. A csomagfelvétel két
külön napon lesz nyitva, 3 nappal a versenyüket megelőzően. Nyitvatartási idő:
09:00 és 19:00 között. Ha egy NF nem tudja a kiírt nevezési időt tartani, egy attól
különböző időpontot kell kérnie legalább 14 nappal előre, írásban benyújtva a
FISO felé.
2.7.3..3. A versenycsomagok tartalmaznak egy Rendezvény Útmutatót és jegyeket az
összes közösségi funkcióra. A LOC ajándékokat ugyanekkor osztják ki.
2.7.3..4. Az összes atléta a Nevezéskor veszi fel saját csomagját, az Atléták Eligazítását
követően.
2.7.3..5. A versenycsomag tartalmazza:
● akkreditációs kártya
● atléta útmutató
● versenyzői rajtszámok (ha szükséges)
● az atléták versenyruháinak ellenőrzését, melynek meg kell felelnie a FISO
Versenyruha Szabályzatának (E Függelék). Minden egyes versenyruhát le
kell fényképezni. Amennyiben egy atlétának versenyruhát kell cserélnie,
ezen eljárást meg kell ismételni
● jegyek az összes szociális funkcióhoz
o a LOC ajándékok ugyanekkor
kerülnek kiosztásra
2.7.3..6. a Rendezvény Útmutató legalább tartalmazza:
● rendezvény térkép
● versenypálya térkép(ek)
● az összes szolgáltatás helyszíne(i)
● rendezvény ütemezés, beleértve:
o kötelező nyitóünnepség időpont és helyszín
o kötelező verseny eligazítás időpont és helyszín
o Verseny kezdőidőpontok
o gyülekezési idők (indulás előtt)
o díjkiosztó időpont és helyszín
o kötelező záróünnepség időpont és helyszín
2.7.4.Bejelentkezés:
●
●

●
●

AG versenyek több mint 1000 atlétával a verseny előtti napra ütemezik a bejelentkezést.
a Technikai Tisztviselők a bejelentkezést az Atléták Termében, egy külön
szobában/sátorban, illetve más, erre kijelölt helyen vezetik le, ami az alábbiakat
tartalmazza:
az időzítő chipek kiosztása.
az atléták versenyruháinak ellenőrzése, melyeknek meg kell felelnie a FISO Versenyruha

Szabályzatának (E Függelék). Minden egyes versenyruhát le kell fényképezni. Amennyiben
egy atlétának versenyruhát kell cserélnie, ezen eljárást meg kell ismételni.

●

2.8.

a versenycsomagok kiosztása az eligazításról hiányzó atléták között.

Versenyruha

2.8.1. Minden, FISO rendezvényen versenyző atléta köteles a FISO Versenyruha Szabályzatának
(lásd E Függelék) megfelelő ruhát hordani.
2.8.2. Az atléták kötelesek az alábbi szabályok betartására a versenyruhák viselését illetően:
●
●
●
●
●
●
●

az atléták kötelesek versenyruhát viselni a verseny és a díjkiosztó ünnepség teljes
időtartama alatt.
a versenyruhának elől-hátul teljesen le kell fednie a törzset.
a karoknak a vállak alatt fedetlennek kell lenniük. Hosszú ujjú ruha és nadrág
megengedett a díjkiosztó alatt. A TD engedélyezheti ezen felület fedését időjárási
körülményekre hivatkozva. Ez a bekezdés nem alkalmazható a Téli rendezvényekre.
a versenyruhát mindkét vállat lefedve kell viselni a verseny időtartama alatt.
az Elit, Junior és Ifjúsági atléták kötelesek egységes versenyruhát hordani a
kezdővonaltól a célvonalig, normál vagy rövid távolságú rendezvényeken.
az eső/téli dzsekinek a versenyruhával megegyező színűnek, vagy átlátszónak
kell lennie.
A Szabályzatnak való megfelelés elmulasztása a versenyruha viselését illetően azt
eredményezheti, hogy a versenyzőnek a FISO által alkalmazott ruhát kell viselnie, vagy
le kell takarni a Szabályzat által nem megengedett logókat. Ha a verseny vagy a
díjkiosztó ünnepség során a versenyző olyan versenyruhát visel, mely nem felel meg a
Versenyszabályzatnak, az illető büntethető, megfosztható a pénznyereménytől vagy
akár ki is zárható.

2.8.3. A muszlim női atléták számára engedélyezett a teljes test (kivéve az arc) lefedése,
feltéve, hogy:
●
●
●

2.9.

a versenyruha anyagát a TD jóváhagyta;
a versenyruha nem ütközik az akadályokkal vagy más atlétákkal;
extra azonosító elemek viselése válhat szükségessé a versenyruhán, a TD utasításai szerint.

Lábbeli

2.9.1. Minden atléta köteles teljesen zárt lábbeli viselésére a versenypályán való
versenyzés során.
2.9.2. A lábbeli:
● zárt; szandál, illetve bármi olyan lábbeli, mely megakadhat az akadályokon nem
elfogadható
● külső kemény tárgyaktól (pl. szögektől vagy kapaszkodó elemektől) mentes,
● külső fémtől, egzotikus vagy kompozit anyagoktól mentes, melyek feltehetőleg
kárt okozhatnak az akadályokban vagy más atlétákban

2.10.

Rajtszámok

2.10.1. A LOC biztosíthat testjelölt számokat az elit atléták számára, és azokat a rendezvény
előtt felhelyezi.
2.10.2. A testjelölt rajtszámokat mindkét karra és az egyik láb hátuljára kell felhelyezni, a FISO
TD által az eligazításon adott eltérő utasítás hiányában.

2.10.3. A több számjegyet használó testjelölések és/vagy matricák egymás alatt, nem pedig
egymás mellett elhelyezkedő számokat mutatnak.
●
●
●
●

2.11.

Az elit rendezvényeken az atléták egyik vádliján be kell jelölni az atléták kategóriáját és
nemét. Az EM betűk az elit férfi atlétákra, az EF betűket pedig az elit női atlétákra kell
feljelölni.
A Junior rendezvényeken az atléták egyik vádliját J betűvel kell jelölni.
Az ifjúsági rendezvényeken az atléták egyik vádliját Y betűvel kell jelölni.
A korcsoportos eseményeken az atléták egyik vádliján meg kell jelölni a kategóriát és
az atléta nemét (pl. M25 olvasható egy 25-29 éves korcsoportos atlétán, míg F25 egy
női atlétán egyazon kategóriában)

A rajtszámok kiosztása

2.11.1. Általános:
●
●

Az atléták rajtszáma a hasonló rendezvényeken elért korábbi versenyeredményére
alapozva kerül kiosztásra, a legrelevánsabb helyezés felhasználásával.
Az elit férfi és női rendezvények számozása 1 –el kezdődik.

2.11.2. Különös rendezvény számozás feltételek:
2.11.3. Világsorozat és Döntő:
● Első feltétel: jelenlegi világranglista
● Második feltétel: FISO pontlista
● Harmadik feltétel: véletlenszerű
2.11.4. Világbajnokságok:
● Első feltétel: jelenlegi világranglista
● Második feltétel: FISO pontlista
● Harmadik feltétel: véletlenszerű
2.11.5. Junior – bármilyen rendezvény:
● Első feltétel: pontlista
● Második feltétel: vonatkozó Junior ranglista (ETU, PATCO).
● Harmadik feltétel: véletlenszerű
2.11.6. Világkupa rendezvények:
● Első feltétel: FISO pontlista
● Második feltétel: véletlenszerű
2.11.7. Kontinentális kupa rendezvények:
● Első feltétel: FISO pontlista
● Második feltétel: kontinentális rangsor a rendezvénnyel azonos kontinensen.
● Harmadik feltétel: véletlenszerű
2.11.8. Elit Kontinentális Bajnokság:
● Első feltétel: Első 10 az előző évben.
● Második feltétel: FISO pontlista
● Harmadik feltétel: Kontinentális rangsor a rendezvénnyel azonos kontinensen
● Negyedik feltétel: véletlenszerű
2.11.9. Kontinentális Bajnokságok:
● Első feltétel: FISO pontlista
● Második feltétel: véletlenszerű
2.11.10.
Korcsoport – bármely rendezvény:
● Első feltétel: korcsoportról korcsoportra

Második feltétel: nemzetek szerint csoportosítva névsorrendben a házigazda nemzettel
kezdve..
2.11.11.
Para-atléták; bármely rendezvény:
● Első feltétel: az atléta sport osztálya ezen sorrendben: Para 5 női (P5F), P5M, P4F, P4M,
P3F, P3M, P2F, P2M, P1F és P1M (a kategóriákért lásd a Függeléket)
● Második feltétel: Para-atléták Világranglistája
● Harmadik feltétel: véletlenszerű
●

2.11.12. A csoportkörös rendezvények döntőin való rajtszámozás az eredeti csoportkörök
szerint kiosztandó.

2.12.

Időzítés és eredmények

2.12.1. Az az atléta, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti a távot a rajt és a célvonal átlépése
között, megnyeri a versenyt.
2.12.2. A hivatalos eredmény felsorolja az atlétákat az elektronikus chip által rögzített
időeredményük alapján. Videofelvétel használandó a célvonal átlépésének
megerősítésére, amennyiben szükséges.
2.12.3. Abban az esetben, ha két atléta holtversenyben azonos helyen áll (a célvonal videó
által megerősítve), és teljesítményük nem elkülöníthető egymástól, ugyanazt a rangsort
kapják, és az utánuk soron következő atléta ugyanazt a rangsort kapja két helyezéssel
megtoldva, soron következő atlétákat pedig sorrendben rangsorolják.
2.12.4. Az eredmények tartalmazzák a versenyt be nem fejező atlétákat is (DNF), az azt el sem
kezdőket (DNS), a kizártakat (DSQ), lekörözött atlétákat (LAP – ha van ilyen), alkalmatlan
para-atlétákat (NE) és nem osztályozott csapatokat (NC) az alábbi sorrendben:
● A DNF vagy LAP jelzéssel jelölt atléták (együtt egy csoportban) kerülnek előre,
akiket a DSQ, végül pedig a DNS követ;
● ha egynél több atléta kapott DNF vagy LAP jelölést, a több kört teljesített atlétákat
kell előre helyezni; ha több atléta kapott DNF vagy LAP jelölést egyazon körben, az
atlétákat az időeredményük alapján kell sorrendbe rakni az előző időmérő ponton
mérve a gyorsabbal kezdve, vagy növekvő sorszámozással, ha nem volt mért
időpont a visszavonulási pontig;
● alkalmatlan para-atléták, NE –vel jelölve;
● Nem osztályozott csapatok NC –vel jelölve.
● ha egynél több atléta kapott DNS jelölést, egyazon csoportba kell sorolni őket
növekvő rajtszámmal;
● ha egynél több atléta kapott DSQ jelölést, egyazon csoportba kell sorolni őket,
növekvő rajtszám szerint;
● ha egynél több para-atléta kapott NE jelölést, egyazon csoportba kell sorolni
őket, növekvő rajtszám szerint;
● ha egynél több csapat kapott NC jelölést, egyazon csoportba kell sorolni őket,
növekvő rajtszám szerint;
● DSQ atléták esetében, az elért eredmények és rangsorolás (a korábbi versenyszinttől)
nem megjelenítendők.
2.12.5. Váltó rendezvényeknél a fenti szabályok alkalmazandók és az atléta teljes idejét
jelenítik meg.
2.12.6. Az eredmények akkor válnak hivatalossá, amikor a Versenybíró azokat aláírja. A
nem teljes eredmények ekkor válnak hivatalossá.

2.12.7. A versenybíró minden elérhető forrást felhasznál az egyes atléták végső eredményének
meghatározására. A Bíró eldöntheti, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, hogy a
verseny döntetlen, ha semmilyen módon nem sikerül meghatározni, hogy melyik atléta
lépte át először a célvonalat.
2.12.8. Ugyanakkor döntetlennek minősített helyzetben végzett atléták esetében, ahol
semmilyen erőfeszítés nem történt a célidejük felderítésére, kizárásra kerülnek.
2.12.9. Azon para-atléták, akik másik osztályozási felmérésbe kerülnek a verseny előtt, az új
sport osztályba sorolandók. Az alkalmatlan para-atlétákat törlik a rajtlistáról.
2.12.10.
A megfigyelést követően sport osztályt váltó para-atléták új sport osztályba
kerülnek. Az alkalmatlan para-atléták NE jelölést kapnak.

3. BÜNTETÉSEK
3.1. Általános Szabályok
3.1.1. Az atléta köteles tisztességesen teljesíteni az összes akadályt, és egy akadályt csak
egyszer kísérelhet meg.
3.1.2. Az adott akadályt nem teljesítő atléta büntetést kap. Az akadályt vagy a büntetést nem
teljesítése kizárást (DSQ) von maga után.
3.1.3. A tisztességes kísérlet alatt azt értjük, hogy az atléták részéről nem elegendő az akadály
megérintése és a büntetőkörre való továbbhaladás. Kifejezett erőfeszítést kell tanúsítaniuk
az akadály teljesítésére, és fizikailag képtelennek kell lenniük a feladat teljesítésére.
3.1.4. A büntetésnek egy olyan atlétikai feladatnak kell lennie, mely az akadály
teljesítéséhez szükséges idővel arányos.
3.1.5. A büntetés lehet egy futókör, egy futókör súlyt cipelve, ’lung loop’, egy másik akadály vagy
atlétikai feladat, mely időben nem kevesebb, mint az akadály teljesítéséhez szükséges
erőfeszítés.
3.1.6. A büntetésnek rögtön az akadály után kell kezdődnie és végződnie (pl. futókör).
3.1.7. Az időkorlátolt akadályok, mint például a lézerlövés, nem tartalmazhat büntetést.
Amennyiben az atléta kifut az időből, az akadály nem teljesítettnek tekintendő.
3.1.8. Az atléták kötelesek a versenyt három csuklópánttal megkezdeni. Amennyiben egy atléta
hibázik egy akadálynál, egy csuklópántot levágnak és eltávolítják azt az atlétáról.
3.1.9. Ha egy atléta három vagy több akadálynál hibázik, és ennek megfelelően mindhárom
csuklópántját eltávolították, Nem Teljesített (DNC) státuszba kerül.
3.1.10. A DNC státuszba sorolt atlétát a körideje alapján rangsorolják, de nem sorolható olyan
atléta elé, aki teljesítette a távot és nem hibázott három vagy több akadálynál.
3.1.11. Az azonos köridővel végző atlétákat a teljesített akadályok száma alapján
rangsorolják. Amennyiben az időeredmény és az akadályok száma is megegyezik, az
döntetlennek minősül.
3.1.12. Az akadály teljesítésének elmulasztása, legyen az szándékos vagy sem, büntetés
teljesítését vonja maga után.
3.1.13. A többkörös pályán lekörözött atléta köteles a pályát azonnal elhagyni, és DSQ
minősítést kap (kizárásra kerül).
3.1.14. A Szabályzatnak való megfelelés hiánya az atléta szóbeli figyelmeztetését, atlétikai
büntetést, kizárást, felfüggesztést vagy eltiltást von maga után.
3.1.15. A szabályszegés természete határozza meg a vonatkozó büntetést.
3.1.16. A felfüggesztés vagy kizárás igen súlyos szabálysértés, illetve a FISO Doppingellenes
Szabályzatának megsértése esetén fordulhat elő.

3.1.17. A büntetés okai: az atléta szóbeli figyelmeztetést kaphat, atlétikai büntetést kaphat vagy
kizárásra kerülhet a Szabályzat megszegése miatt. A szabályszegések és büntetések a K
Függelékben kerülnek felsorolásra.
3.1.18. A Technikai Tisztviselők szabhatnak ki büntetéseket, még abban az esetben is, ha a
szabályszegés nincs felsorolva, ha a Technikai Tisztviselő úgy találja, hogy az atléta
tisztességtelen előnyre tett szert, vagy veszélyes helyzetet teremtett.

3.2. Szóbeli figyelmeztetés
3.2.1. A szóbeli figyelmeztetés célja az atléta tájékoztatása a lehetséges szabályszegésről, és
’proaktív’ hozzáállás hirdetése a tisztviselők részéről.
3.2.2. Szóbeli figyelmeztetés adható, ha:
●
●
●

az atléta nem szándékosan követ el szabályszegést;
a Technikai Tisztviselő szerint szabályszegés fog bekövetkezni;
nem történt előnyszerzés

3.2.3.Szóbeli figyelmeztetés adása:
A Tisztviselő a sípjába fúj, az atléta szükség esetén megáll, felszólítják a magatartása
megváltoztatására, és aztán azonnal folytathatja a versenyt.

3.3. Kizárás
3.3.1.Általános:
A kizárás a súlyos szabályszegésekért járó büntetés, mint például más atlétákkal való
érintkezés, veszélyes vagy nem sportszerű magatartás, vagy segítségre szoruló atléta részére
a segítségnyújtás elmulasztása.
3.3.2.Kiszabás:
●
●

A Technikai Tisztviselő kizárást szab ki az atléta összes verseny-csuklópántjának
levágásával és eltávolításával
az eredményeknek jelezniük kell a kizárást az atléta neve melletti DSQ jellel
és számmal

3.4. Felfüggesztés
3.4.1.Általános:
●
●

A felfüggesztés olyan csaló vagy igen súlyos szabályszegésért járó büntetés, mint az
ismételt veszélyes vagy sportszerűtlen magatartás;
A felfüggesztett atléta eltiltásra kerül a FISO versenyek vagy FISO által
szabályozott NF –ek által rendezett versenyek alól a felfüggesztés időtartama
alatt.

3.4.2.Kiszabás:
A Versenybíró jelentést tesz a FISO Végrehajtó Testülete (EB) felé a cselekmény minden
részletével, és a felfüggesztés ajánlásának okaival. A jelentést a FISO Főtitkára elé terjesztik a
versenyt követő

egy héten belül. A FISO Főtitkár tájékoztatja az érintett NF –eket.
3.4.3. A FISO EB három hónaptól négy évig tartó időtartamra szabhat ki felfüggesztést, a
szabályszegés súlyosságának függvényében.
3.4.4. Felfüggesztés doppinghasználat miatt: ha a felfüggesztést doppinghasználat miatt szabták
ki, az atléta nem versenyezhet semmilyen olyan sportban, melynek szövetségét a FISO
elismerte és fordítva.
3.4.5. A felfüggesztés okai:
A felfüggesztést eredményező szabályszegések felsorolása a K Függelékben található;
3.4.6. Fegyelmi értesítés:
●
●

Ha egy atlétát felfüggesztettek, a FISO elnök 30 napon belül írásban értesíti az
érintett NF -et;
Minden felfüggesztés bejelentésre kerül a FISO hírlevélben, és értesítik az IOC –t is.

3.5. Eltiltás
3.5.1.Általános
Az eltiltott atléták soha nem vehetnek részt FISO versenyeken vagy FISO által szabályozott NF –
ek által rendezett versenyeken.
3.5.2. Az eltiltás okai:
●
●

az atléta élethosszig tartó eltiltásban részesül felfüggesztést eredményező
szabályszegések ismételt elkövetése miatt.
Doppinghasználat miatti eltiltás: ha az eltiltást doppingvétség miatt szabták ki, az atléta
nem versenyezhet semmilyen olyan sportban, melynek szövetségét a FISO elismerte és
fordítva.

3.5.3. Fegyelmi értesítés:
●
●

Ha egy atlétát eltiltottak, a FISO elnök 30 napon belül írásban értesíti az érintett NF -et;
Minden eltiltás bejelentésre kerül a FISO hírlevélben, és értesítik az IOC –t is.

3.6. A fellebbezés joga
A büntetésben részesített atlétát megilleti a fellebbezés joga.

3.7. Panasz
3.7.1. A panasz megfelelő alanya.
●

Nem tehető panasz olyan ügyekben, melyeket versenytisztviselő figyelt meg vagy
döntött róla korábban.

●

Senki sem tehet panaszt, mely bírói felhívást igényel. A "bírói felhívás," ezen Szabályzat
értelmében a vita olyan megoldását jelenti, mely egy vagy több anyagi bizonyítékot
von be, mely nem dönthető el teljes bizonyossággal a kézzelfogható fizikai
bizonyítékokra alapozva. A fizikai bizonyítékok közé tartozik a kép- és videóanyag.

●

A"bírói felhívás" fogalmába nem kizárólagosan beletartozik az alábbiak megoldása:
o
o

●

blokkolásra, akadályoztatásra vagy érintkezésre vonatkozó állítások; vagy
sportszerűtlen magatartásra vonatkozó állítások.

Bármilyen, jelen szakasszal szemben benyújtott panaszt a 3.7.4. szakasz alapján
figyelmen kívül kell hagyni.

3.7.2. Alkalmatlanságra hivatkozó panasz: bármely résztvevő alkalmasságát megkérdőjelező
panasz, a versenyzésre vagy egy szervezet képviseletére nézve, a FISO vagy a Vezetőbíró
felé írásban benyújtandó a rendezvény megkezdését megelőzően. A résztvevő a panasz
ellenére is versenyezhet, ha a FISO vagy a Vezetőbíró megfelelőnek találja.
3.7.3. Panasszal szembeni kifogás: a benyújtott panaszokat csak azon résztvevők támadhatják
meg, akik közvetlenül látták a panasz alanyát, akik közvetlenül és személyesen vonódtak be
az incidensbe, és akik közvetlen, részletes és személyes ismerettel rendelkeznek a panasz
tárgyát illetően.
3.7.4. Panasz figyelmen kívül hagyása:. Az egyes benyújtott panaszokra nézve, a Vezetőbíró
előzetes döntést hozhat, hogy a panasz megfelel –e a Cikkben foglaltaknak, és hogy a
panasz tényszerűen elégséges –e a Panaszbíráló Bizottság elé terjesztéshez. Amennyiben a
panasz nem megfelelő vagy bármely szempontból nagyfokú hiányossággal bír, a
Vezetőbíró köteles azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, és a panaszt figyelmen kívül hagyni,
és azt nem szükséges a Panaszvizsgáló Bizottság elé terjeszteni. Amennyiben a hiba a
Vezetőbíró véleménye szerint orvosolható, megengedheti a panasz ésszerű időn belüli
ismételt benyújtását, még ha a 3.7. Szakaszban rögzített határidő le is járt.
3.7.5. Panaszbenyújtás határideje: Minden panaszt írásban kell benyújtani a Vezetőbíró felé 30
perccel azután, hogy a panaszt tevő személy befejezte a versenyt (átlépte a célvonalat).
3.7.6. A panasz tartalma: Minden panasznak tényszerűen elégségesnek kell lennie
Panaszvizsgáló Bizottság döntéshozatalához, és az alábbiakat kell tartalmaznia:
● az állítólag megszegett adott Versenyszabályt vagy Versenyszabályzatot;
● az incidens helyszíne és becsült időpontja;
● az incidensben érintett személy vagy személyek;
● részletes nyilatkozat az adott tényekről, szükség esetén diagramot is
beleértve; és
● a panaszt benyújtó személy aláírását, ami annak megerősítéseként szolgál, hogy az
abban foglalt tények igazak.

a

a jelen Szakaszban foglaltak bármelyik részének való megfelelés hiánya érdemi
vizsgálat nélküli elutasítást von maga után.
3.7.7. Értesítés panaszról: a panasz által érintett személyeket arról értesíteni szükséges, és számukra
hozzáférhetővé kell tenni annak tartalmát.
●

3.7.8. Panaszvizsgáló Bizottság: A Panaszvizsgáló Bizottság a Vezetőbíróból és kettő, a Vezetőbíró
által kijelölt bíróból áll. A Vezetőbíró a Panaszvizsgáló Bizottság tanácselnöke, és teljes
felhatalmazással bír a panasz elbírálására vagy intézkedés fenntartására. A Panaszvizsgáló
Bizottság végleges döntést hoz az összes, időben benyújtott panaszra nézve, melyek nem
képezik érdemi vizsgálat nélküli elutasítás tárgyát.
3.7.9. Panaszmeghallgatás: A panaszmeghallgatás során a Panaszvizsgáló Bizottság tagjai
kötelesek pártatlanul mérlegelni a bizonyítékokat és vallomásokat, és a legjobb belátásuk
szerint döntést hozni. Az összes panasz során:
● a Vezetőbíró olvassa fel a panaszt;
● a panaszt benyújtó személy és az incidens összes érintett résztvevője köteles jelen lenni,
kivéve, ha orvosilag igazolható okból nem tudnak részt venni, mely esetben a
Vezetőbíró elhalasztja a meghallgatást vagy engedélyezi képviselő jelenlétét a sérült
személy oldalán;
● az összes, jelenlétre köteles személy részére három perc gondolkodási időt kell
biztosítani, hogy átgondolják az incidenssel kapcsolatos álláspontjukat, illetve a
Vezetőbíró további időt is biztosíthat;
● résztvevőnként legfeljebb két tanú engedélyezhető, hogy fejenként három percet
beszéljenek; és
● nézők vagy megfigyelők vehetnek részt a meghallgatáson.
3.7.10. Panasz elbírálás: az összes fél elbocsátása után a Panaszvizsgáló Bizottság köteles
áttekinteni a bizonyítékokat és azonnali döntést hozni. A döntést azonnal közölni kell.
3.7.11. A Panasz elbírálásának hatásai: A panasz Vezetőbíró általi érdemi vizsgálat nélküli
elutasítása véglegesnek tekintendő, és a hivatalos versenyeredményeknek tükröznie kell az
ilyen döntéseket. A hivatalos eredmények és bármely Vezetőbíró vagy Panaszvizsgáló
döntését a későbbiekben kizárólag a FISO módosíthatja megfelelően benyújtott panasz
alapján, jelen Szabályzat 3.8 pontjával összhangban.
3.7.12. A Hivatalos Eredmények bejelentése: Amíg az összes panaszt nem sikerült véglegesen
elbírálni, bármely rendezvény hivatalos eredménye nem jelenthető be, és az adott
rendezvényre nézve díj nem osztható ki, kivéve, ha a függőben lévő panasz hivatalosan
visszavonásra nem kerül.
3.7.13. A résztvevők jelenléte: Az összes verseny résztvevő köteles jelen lenni és részt venni
bármely panasz meghallgatásán, melybe bevonásra kerültek. A Panaszvizsgáló Bizottság
döntést hozhat valamely résztvevő távollétében is, aki nem jelenik meg ésszerűen elvárható
időn belül. Orvosilag igazolható okokat leszámítva, minden résztvevő köteles elérhetőnek
maradni bármely panasz elbírálásának ügyében addig az ideig, míg a hivatalos
eredményeket be nem jelentik, az összes panasz benyújtási határidejének lejártáig, vagy
ameddig a Vezetőbíró nem engedélyezi a helység elhagyását.

3.8.

Meghallgatások és Fellebbezések

A büntetéssel sújtott atlétákat megilleti a fellebbezés joga.
3.8.1. Meghallgatások és Fellebbezések Testülete: A FISO köteles felállítani egy Meghallgatási és
Fellebbezési Testületet, aminek legalább 12 tagból kell állnia, beleértve a Jogi Bizottság
tanácselnökét, a Tisztviselők Biztosát, legalább 4 atléta képviselőt, és a Vezérigazgató által
kijelölt további tagokat. A Szabályzatban foglalt ettől eltérő rendelkezés hiányában, a

Vezérigazgató köteles legalább három tagból álló testület felállítását a Meghallgatási

és Fellebbezési Bizottságban, hogy bármely döntést igénylő ügyben döntést hozzon.
A Meghallgatási és Fellebbezési Bizottság felhatalmazással bír:
● büntetés kiszabására és végrehajtására a Versenyszabályzat vagy a FISO egyéb
irányelveinek vagy szabályainak bármi nemű megsértése esetén;
● bármilyen büntethető cselekmény vagy bármely személy ellen hozott döntés
felülvizsgálatára, az ilyen döntés helybenhagyására vagy megváltoztatására;
● bármilyen találó ügy kivizsgálására a Vezérigazgató vagy Igazgatótanács döntése
alapján;
● bármely személy FISO által szervezett rendezvényeken való részvételre való
alkalmasságának megállapítására;
● bármely személy FISO tagsági státuszának elbírálására, a tagsági jog
helyreállítására vagy visszavonására;
● bizonyos magaratások vagy cselekmények tiltását vagy megkövetelését előíró
feltételes utasítások kibocsátására a tagsági jogviszony fenntartásának
feltételeként;
● bármely Versenyszabály, egyéb FISO szabály vagy irányelv értelmezésére; és
● meghallgatások lefolytatására, bizonyítékok gyűjtésére, tanúvallomások
meghallgatására és a FISO felé megfelelően benyújtott fellebbezés elbírálására.
3.8.2. A Fellebbezés megfelelő alanya: Senki sem nyújthat be fellebbezést a 3.7 a) szakaszban
foglaltak szerinti bírósági felhívásra vonatkozóan. A tagok fellebbezhetnek a
Panaszvizsgáló Bizottság végleges döntése, valamint a FISO tagságukat érintő büntető
jellegű intézkedések ellen, vagy bármilyen más tárgyban, mely tartalmazza olyan
Versenyszabály értelmezését, mely 3.8 szakasz alapján nem megfellebbezhetetlen.
3.8.3. Panaszok elleni fellebbezés és egyéb ügyek: A fegyelmi meghallgatásokra vonatkozó
fellebbezéseket kivéve, melyeket a 3.8 e) szakasz szerint kell lefolytatni, ellenkező
szabályozás hiányában, minden fellebbezést a jelen szakaszban foglaltak szerint kell
lefolytatni.
3.8.3..1. A fellebbezés benyújtásának határideje és díja. A fellebbezés írásban nyújtandó
be a FISO Vezérigazgatója felé, postai úton a döntés meghozatalától számított 30
napon belül, 100$ illeték megfizetése ellenében. A fellebbezési illeték csak abban
az esetben visszatérítendő, ha a végleges döntés a fellebbező javára szól.
3.8.3..2. A fellebbezés tartalma. A fellebbezésnek egyfajta beadványnak kell lennie, mely
az alábbiakat tartalmazza:
● a fellebbező neve, címe és telefonszáma;
● a tényszerű háttér részletes leírása, beleértve bármely vonatkozó incidens
napját, időpontját és pontos helyszínét, valamint a fellebbezendő döntés
azonosítását. továbbá a döntést hozó személy(ek) nevét;
● bármely vonatkozó Versenyszabályt, egyéb szabályt vagy irányelvet, illetve
a Versenyszabályra, egyéb szabályra vagy irányelvre vonatkozó tényeket;
● a fellebbezést megalapozó körülmények részletes indokolását;
● minden olyan bizonyítékot, melyet az atléta mérlegeltetni kíván, továbbá a
tanúk neve, címe és telefonszáma;
● szóbeli meghallgatáson való részvétel iránti kérelmet; és
● további idő kérését, mely nem haladhatja meg a 14 napot, mely alatt
további írásbeli anyagokat lehet benyújtani. A szóbeli meghallgatásra
irányuló kérelem kizárólag kivételes esetekben adható meg, és minden
kérelmező köteles biztosítani, hogy fellebbezése minden vonatkozó
információt tartalmaz annak benyújtásakor.
3.8.3..3. A fellebbezés meghallgatására és elbírálására 3, a Meghallgatási és Fellebbezési
Bizottság 3, nem érdekelt tagjából álló testület jogosult, akiket a Vezérigazgató választ ki.
Amennyiben a benyújtó szóbeli meghallgatást kér, a testület, a tanácsnok tanácsára
eldöntheti, hogy az ilyen szóbeli meghallgatás engedélyezett vagy sem; és amennyiben

igen,

3.8.3..4. a testület köteles értesíteni a fellebbezőt a meghallgatás idejéről és napjáról.
Amennyiben a szóbeli meghallgatás iránti kérelem elutasításra kerül, a testület
köteles értesíteni a fellebbezőt az elutasító döntésről, és folytatja a fellebbezés
elbírálását a benyújtott anyagok alapján.
3.8.3..5. A Fellebbezési meghallgatás. A Vezérigazgató köteles kijelölni, vagy a testület
megválasztani a tanácselnököt, aki levezeti a meghallgatást. A
meghallgatásokat a FISO által erre kijelölt ügyvéd is lefolytathatja, de az ilyen
ügyvéd nem rendelkezhet szavazati joggal a tanács döntésében. Meghallgatás
telefonos konferenciabeszélgetés útján, vagy a testület által meghatározott
egyéb módon is lefolytatható. A fellebbezőnek jogában áll ügyvéd által
képviseltetnie magát.
3.8.3..6. Fellebbezési döntés. A fellebbezési testület köteles írásbeli jegyzőkönyvet
kibocsátani, megindokolva a döntést, a fellebbezés megfelelő benyújtása vagy
a meghallgatás lefolytatása után 14 nappal (amelyik későbbre esik). A fellebbező
kap egy példányt a döntésről. A fellebbezési testület döntése ezen szakasz szerint
véglegesnek tekintendő és ezáltal megfellebbezhetetlen.
3.8.4. Fegyelmi meghallgatások: A Szabályzatban foglalt ellenkező rendelkezés hiányában,
amikor az idő és a körülmények lehetővé teszik, fegyelmi meghallgatást kell tartani annak
eldöntésére, hogy egy atlétát pénzbírsággal kell –e sújtani, szankcionálni, cenzúrázni,
felfüggeszteni, eltiltani vagy más módon a FISO által szervezett rendezvényeken való
versenyzésre alkalmatlanná minősíteni. A fegyelmi meghallgatásokat jelen szakaszban
foglaltakkal összhangban kell lefolytatni.
● Értesítés. A meghallgatás leendő alanyának (a "válaszadó") írásbeli értesítést kell adni
személyesen, vagy a legutóbbi ismert lakcímére címezve ajánlott, tértivevényes levél
formájában. Az értesítésnek tartalmaznia kell az illető ellen felhozott vádakat, az
állítólag megszegett Versenyszabályokat, egyéb szabályokat és irányelveket, a
kiszabható büntetéseket, valamint a meghallgatás napját, időpontját és helyszínét. A
meghallgatás napját az értesítést követő 30. és 60. nap közé kell kitűzni. A meghallgatási
testület a saját hatáskörében, megfelelő okra hivatkozva folytathatja vagy
elhalaszthatja a meghallgatást.
● Válasz. A válaszadó írásbeli választ nyújt be a vádakat illetően legkésőbb a
meghallgatást megelőző 10. napon, a Vezérigazgató részére címezve, ajánlott,
tértivevényes levél formájában.
Bármely, a válaszadó vagy más fél által benyújtott nyilatkozatnak eskü alatt álló írásbeli
nyilatkozatnak kell lennie, és tartalmaznia kell annak igazolását, hogy az eskü alatt
nyilatkozó személy vallomása valós és helyes.
● Jogi képviselethez való jog. A válaszadó számára biztosítani kell a jogi képviselethez
való jogot a védelem előkészítése és a meghallgatás során.
● Meghallgatási Testület. A meghallgatást 3 vagy 5 fős nem érdekelt Meghallgatási és
Fellebbezési Testület nem érdekelt tagja előtt kell lefolytatni, akiket a Vezérigazgató jelöl
ki. Bármely meghallgatás telefonos konferenciabeszélgetés útján, vagy a meghallgatási
testület által választott egyéb módon is lefolytatható. Semmilyen esetben sem
képezhetnek a FISO Igazgatótanácsának választott tagja többséget a meghallgatási
testületben. A meghallgatási testület tanácselnökét a testületi tagoknak kell
megválasztaniuk, vagy a Vezérigazgatónak kell őt kijelölnie. A meghallgatásokat a
FISO által erre kijelölt ügyvéd is lefolytathatja, de az ilyen ügyvéd nem rendelkezhet
szavazati joggal a tanács döntésében.
● Meghallgatási döntés. A meghallgatási testület köteles írásbeli jegyzőkönyvet felfenni,
mely tartalmazza a döntés indokolását és magát a döntést a meghallgatás
befejezését követő 14 napon belül. A válaszadó a döntésről kap egy példányt,
valamint egy értesítést az Igazgatótanács felé benyújtható fellebbezés jogáról.

3.8.5.
Fellebbezés az Igazgatótanácshoz. Bármely, a 3.8 c) szakasz alapján lefolytatott
meghallgatás miatt hátrányosan érintett válaszadó jogában áll a FISO Igazgatótanácsa
felé fellebbezni, írásbeli fellebbezést benyújtva egy 100$ -os nem visszatérítendő díj
megfizetése mellett, a testület döntésének kézbesítésétől számított 20 napon belül. A
Vezérigazgató felé időben benyújtott kérelem alapján, megfelelő indok felmutatása
esetén, a fellebbezés határideje meghosszabbítható. Az Igazgatótanács köteles kijelölni
legalább három, nem érdekelt igazgatót a fellebbezés jelen Szakasz szerinti elbírálására.
Szóbeli meghallgatást kizárólag kivételes körülmények fennforgása esetén engedélyezhet
az Igazgatótanács, a kérelmeknek pedig ennélfogva minden vonatkozó információt
tartalmaznia kell a benyújtásukkor. Bármely meghallgatás telefonos konferenciabeszélgetés
formájában, vagy más módon is lefolytatható. A fellebbezési meghallgatást, ha van ilyen, a
kérelem benyújtását követő 30-60. napra kell kitűzni.
3.8.6. Sürgősségi meghallgatások és fellebbezések. Amennyiben a körülmények gyors döntést
igényelnek valamely fellebbezés vagy fegyelmi ügy vonatkozásában, és a 3.8 c) és d)
szakaszban foglalt eljárások nem kivitelezhetőek, sürgősségi meghallgatás vagy fellebbezés
folytatható le a Meghallgatási és Fellebbezési Testület részéről. Az értesítés (mely szóbeli is
lehet), és a válaszadás lehetősége az összes érintett résztvevő számára biztosítandó, mely
ésszerű lehet az adott körülmények között, de minden esetben a meghallgatásnak
biztosítania kell a résztvevőket megillető tisztességes eljárás jogát. a sürgősségi
meghallgatás bármely atlétikai verseny helyszínén vagy szükség esetén telefonos
konferenciabeszélgetés útján is lefolytatható. Amennyiben a Panaszvizsgáló Bizottság
döntése megszületett, a döntés elleni fellebbezési jog kimerül. Amennyiben egy sürgősségi
fegyelmi meghallgatást a 3.8 d) szakaszban foglalt rendes eljárás helyett folytatnak le, a
sürgősségi meghallgatást követő 14 napon belül a döntést írásbe kell foglalva és az érintett
felek részére kézbesíteni kell a 3.8 c) szakasz szerinti fellebezés jogára való felhívással
egyetemben. A fellebbezés benyújtásának határideje a 3.8 c) szakasz szerint az írásbeli
döntés kézbesítésének napján kezdődik.
3.8.7. Nyomozás és megkeresések. A FISO Igazgatótanácsa vagy a Vezérigazgató kijelölheti a
Meghallgatási és Fellebbezési Testület egyes tagjait, hogy kinyomozzanak, jelentsenek
vagy döntést, illetve ajánlást hozzanak a FISO által relevánsnak vélt ügyekben. Az összes
személy köteles együttműködést tanúsítani az ilyen nyomozás során, és eleget kell tenniük
a Testület által küldött ésszerű kérelmeknek és megkereséseknek.
3.8.8. A jogerős döntésnek való megfelelés. Minden személy köteles magát a FISO által hozott
jogerős döntéshez tartani a Versenyszabályok vagy OCR sportág tekintetében.
Amennyiben a FISO oly módon zár le egy ügyet, ami hivatalos versenyeredményeket vagy
az atléták versenyt befejező sorrendjét módosítja, az összes érintett atléta köteles magát az
ilyen döntésnek alávetni, és visszatéríteni a díjakat a FISO által elvárt módon és időben. Ezen
rendelkezésnek való megfelelés elmulasztása a FISO –ból való felfüggesztést vonhatja
maga után.

3.9.

Visszahelyezés

A felfüggesztést követően az atléta köteles a FISO Igazgatótanácsához fordulni a visszahelyezésért.

4. FUTÓ MAGATARTÁS
4.1. Általános szabályok:
Az atléta:
4.1.1.

Fut, gyalogol, kúszik, úszik vagy egyéb módon viszi magát előre a felületen át, az alatt
vagy fölött.

4.1.2.

Megjeleníti a hivatalos rajtszámot (AG rendezvényeken mindig alkalmazható. Egyéb
rendezvények esetén a TD kötelezővé teheti ezt, az atlétákat pedig tájékoztatják erről az
eligazítás során). Az atléta testére kell ezt írni letörölhetetlen tintával (alkoholos filccel), és
annak a versenypályán való tartózkodás alatt mindvégig láthatónak kell maradnia,
beleértve:
● a lábszár hátulját
●

felkart/vállat

4.1.3.

Fedett felsőtesttel kell futni;

4.1.4.

Cipőben kell futni /úszni. A csupasz láb a versenytáv minden részén tilos;

4.1.5.

Nem kísérheti csapattag (egyéni verseny esetén), csapatvezető vagy más személy a
versenytávon.

4.1.6.

Nem futhat együtt olyan atlétával/atlétákkal, akik egy vagy több körrel előrébb járnak.
(Kizárólag Elit, Junior, Ifjúsági és Para-atléták esetén alkalmazandó).

4.1.7.

Utat biztosít ha megelőzik, még ha ez akadályozza is az előrehaladásában.
Az előzést végző atlétáknak szabad útjuk van a pályán.

4.1.8.

Fel kell hívni magukra a figyelmet az általuk megelőzött atléták felé.
Közérthető nyelvezet használandó, lehetőleg a „track” (utat), „passing” (előzés) vagy
„behind” (mögötted) szavak hangos kimondásával.”

4.1.9.

Arrébb kell lépni a pálya által biztosított első lehetőségnél, ha megelőzik.
● Az előzést lehetővé nem tevő atléták büntetésben részesülnek.
●

Az ismételt szabályszegések kizárást vonhatnak maguk után.

4.1.10. Szándékosan nem akadályozhat más atlétát. A szándékos akadályoztatás kizárást von
maga után.

4.2. Célba érés meghatározása:
Az atléta akkor minősül „célba értnek” , amikor törzsének bármely része keresztezi a célvonal
függőleges vezérsíkját keresztezi.

4.3. Biztonsági útmutatások:
A pályán maradásért való felelősség az atléta vállán nyugszik. Bármely atléta, akit magára vagy
másokra nézve veszélyforrásként értékelnek a Technikai vagy Orvosi Tisztviselők, eltávolíthatók a
versenyről.

4.4. Tiltott felszerelés:
4.4.1. A fejhallgatók és headsetek, mobiltelefonok vagy más elektronikus vevő
eszközök;
4.4.2. Üvegtartályok;
4.4.3. A FISO Versenyruha Szabályzattal ellentétes versenyruha.

5. AKADÁLYON VALÓ ÁTHALADÁSI MAGATARTÁS
5.1. Általános szabályok:
Az atléta:
5.1.1.

Az atléta bármilyen erőfeszítést tehet a vízi akadályokon való áthaladás érdekében.
Átgázolhat a vízen, vagy a felszínen is maradhat. Az atléták elrugaszkodhatnak a
talajtól.

5.1.2.

Az önmeghajtás bármely formájának alkalmazása engedélyezett az akadály fölött,
alatt vagy azon keresztül a versenyrendező által előírt módon;

5.1.3.

Tárgyat mozgathat meg az ilyen mozgás érdekében a versenyrendező által előírt
módon;

5.1.4.

Szándékosan nem akadályozhatja más atléták haladását;

5.1.5.

Nem mozoghat olyan módon, mellyel kárt okoz magának vagy más atlétáknak;

5.1.6.

Nem érintkezhet szándékosan más atlétákkal;

5.1.7.

Nem mutatkozhat meztelenül vagy más helytelen módon.

5.1.8.

Az összes akadály (vagy büntetőkör) teljesítése kötelező.

5.1.9.

Az összes akadályon előrehaladó mozgást kell végeznie.

5.1.10. Legfeljebb egy további próbálkozás megengedett ha nem teljesít egy akadályt,
feltéve, hogy nem torlaszolja el más atléták útvonalát.
5.1.11. Kijelölt ismétlősávot kell használnia, ha elsőre nem sikerül teljesítenie egy akadályt. Az
elsődleges sáv ismételt használata kizárást von maga után.
5.1.12. Teljesíti a büntetőkört egy akadály komplett nem teljesítése esetén (kettő sikertelen
kísérlet). A büntetőkörnek az elvárt akadály teljesítéséhez szükséges idővel és
erőfeszítéssel arányosnak kell lennie. A büntetőkör visszavezet a versenypályára az
akadály után.

6. ÚSZÓ MAGATARTÁS
6.1. Általános szabályok

6.1.1. Az atléta bármilyen erőfeszítést igénybe vehet önmaga előrehajtásában a vízben.
Átgázolhat a vízen, vagy úszhat is rajta. Az atléta elrugaszkodhat a talajról.
6.1.2. Az atléták kötelesek az előírt úszási útvonalat követni.
6.1.3. Az atléták állhatnak a fenéken is vagy pihenhetnek egy élettelen testbe kapaszkodva is,
úgy mint bója vagy álló hajó.
6.1.4. Vészhelyzet esetén az atléta felteszi a kezét a feje fölé, és segítséget kér. Amint a
hivatalos segítség megérkezett, az atléta visszavonul a versenyből.

6.2. Úszóruha használata
Úszóruhát használhat olyan atléta, aki azt a teljes távon magával viszi.

7. LÉZERLÖVÉSZET
Ha a verseny részét képezi, a Lézerlövészetnek az Union Internationale de Pentathlon Moderne
Modern Pentatlon Lézerkörének, Futó/Lövő szabályait kell követnie. A kört a LOC határozza meg, és
nem szükséges a Lézerkör sorrendet követnie az 5.1 és 5.1.1. szerint.
https://www.uipmworld.org/sites/default/files/2017_uipm_competition_rules_-_mp_laser-run_1.pdf

8. VERSENY A KIESÉSES SZAKASZBAN
8.1. Általános
A Kieséses szakaszban folytatott verseny számos körből, valamint a döntőből áll a győztes
meghatározására. Az atléták időeredményük alapján kerülnek besorolásra a döntőbe. A
leggyorsabb 16 atléta jut a döntőbe.

8.2. Fordulók
8.2.1.

A fordulókat futamoknak és döntőnek nevezzük.

8.2.2.

Egy verseny két körből áll. Az első kör a futamokat jelenti, míg a második kör a
döntő.

8.2.3.

A futamokon és a döntőn legfeljebb 16 atléta vehet részt. A futamok számát az
atléták teljes létszámának 16 –tal való osztásával kapott eredményhez egyet
hozzáadva kapjuk meg, ha az eredmény nagyobb, mint egy egész szám (a
tizedesvessző utáni számjegyeket figyelmen kívül kell hagyni).

8.2.4.

Minden futamon 16 atléta van jelen, kivéve, ha az atléták összlétszáma 16 –
tal osztva nem ad egész számot. Ilyen esetben két futam alacsonyabb
számot fog adni, egyenletesen elosztva köztük (+/- 1).

8.2.5.

Példák

▪

17 atléta lép be, majd 17 / 16 = 1,06 (figyelmen kívül hagyva a .06 és egyet

hozzáadva) = 2 futam. Egy futamban 8, egy másikban pedig 9 lesz. A 16
leggyorsabb jut tovább a döntőbe.
▪

32 atléta: 32 / 16 = 2 (egész számok) = 2 futam, mindkettő 16 atlétával, a 16
leggyorsabb jut tovább a döntőbe.

▪

345 atléta: 345 / 16 = 21,56 (figyelmen kívül hagyva a .56 és egyet hozzáadva) = 21
futam. 20 futam 16 fővel (320 atléta), egy futam 12 fővel és egy futam 13 fővel (25
atléta).

8.3. Az atléták eloszlása az elődöntőkben
A TD az alábbiak szerint állítja össze a futamokat:
8.3.1. Amennyiben nincs alkalmazandó rangsorolás, az atléták a futamok között úgy

kerülnek elosztásra, hogy elődöntőnként megegyező számú atléta legyen jelen
(egyes elődöntők eggyel több atlétát tartalmazhatnak, mint a többiek). Az
azonos NF –ek közül kikerülő atléták a futamok között ugyanilyen elv szerint
kerülnek szétosztásra.

8.3.2. Amennyiben rangsorolás alkalmazandó, a rangsorolt atléták az alábbi táblázat

szerint kerülnek szétosztásra, a nem rangsorolt atléták pedig kitöltik a
fennmaradó helyeket a hasonló számú atléták elvét követve az azonos NF –ből
minden futamból, megtartva az összes megegyező méretű futamot.

8.4. Számozás
A döntőben szereplő számokat elsődleges feltételként rendelik hozzá a célidőhöz a
futamok során (a leggyorsabb kapja az 1 –es, a leglassabb pedig a 16 –os számot). A
második szempont a FISO pontlista pozíció lesz, a harmadik pedig véletlenszerű kiosztás.
8.5. Eredmények
A rendezvények végső eredményei a döntő eredményei lesznek.
Amennyiben a rendezvény bármilyen olyan rangsorolásban szerepel, mely több pozícióra
oszt ki pontokat, mint a döntőben szereplő versenyzők száma:
8.5.1. A DNF atléták részére a döntőben, a futamidejük szerint
8.5.2. A DNS atléták részére a döntőben a futamidejük szerint,
8.5.3. Azon atléták részére, akik nem jutottak be a döntőbe, a futamidejük szerint.
8.5.4. A DSQ atléták nem kapnak pontot.

9.

PARA-OCR

9.1. Általános:

9.1.1.

A Para-OCR, a FISO Alapokmány szerint, a FISO Versenyszabályzat szerint szabályozott.
Jelen szakasz a kizárólag a para-OCR –t érintő szabályokat taglalja.

9.1.2.

Para-OCR Sport Osztályok (kategóriák):
9.1.2..1.

A FISO Para-OCR bizonyíték alapú osztályozási rendszert alkalmaz a
fogyatékosságok sport osztályokba sorolására a tevékenységbeli
korlátozottság alapján, a para-OCR sportban való részvétel során.

9.1.2..2.

A FISO által elismert fogyatékosságok típusai az alábbiak:

Fogyatékosság típus

Példák a fogyatékosságot eredményező
egészségügyi állapotokra

Csökkent izomerő

Gerincoszlop sérülés, izom-disztrófia, mozgatóideg
sérülés, Erbs bénulás, gyermekbénulás, gerinc bifida,
Guillian – Barre szindróma.

Csökkent
mozgástartomány

Ankylosis, arthrogryposis, égési sérülések. Nem tartozik
ide az ízületek hipermobilitása.

Végtag hiányosság

Trauma vagy veleszületett ok miatti amputálás,
fogyatékosság (dysmelia).

Magas vérnyomás

Idegsorvadás, agysérülés, stroke, szklerózisz multiplex

Ataxia

Idegsorvadás, agysérülésry, szklerózisz multiplex,
Friedrichs ataxia, gerincidegi ataxia.

Athetosis

Idegsorvadás, agysérülés, stroke.

Látáscsökkenés

Rövidlátás, csőlátás, scotoma, retinás pigmentózis,
galukóma, makuláris rendellenesség,
veleszületett katarakt.

9.1.2..3. Az öt sportosztály a következő:

●

P1 – Kerekesszéket használók. Ide tartoznak a versenyszerű aktivitásban
korlátozott atléták, és az alábbi fogyatékosságok: izomerő, végtag
hiányosság, magas vérnyomás, ataxia, athetosis mely meggátolja a futási
képességet. Az osztályzási felmérés, az atlétáknak legalább 640 ponttal kell
rendelkeznie;

●

P2 – Ide tartoznak azon atléták, akiket a versenysportban korlátozó
fogyatékossággal élnek; nem kizárólagosan ide tartozik a végtag
hiányosság, magas vérnyomás, ataxia és or athetosis, csökkent izomerő és
mozgástartomány, mely a besorolás során legalább 454,9 pontot ér el. Az
amputált atléták jóváhagyott protézist vagy más támogató eszközt
használhatnak.

●

P3- Ide tartoznak azon atléták, akiket a versenysportban korlátozó

fogyatékossággal élnek; nem kizárólagosan ide tartozik a végtag hiányosság,
magas vérnyomás, ataxia és or athetosis, csökkent izomerő és
mozgástartomány, mely a besorolás során 455 és 494,4 közötti pontot ér el. Az
amputált atléták jóváhagyott protézist vagy más támogató eszközt
használhatnak.
●

P4 – Ide tartoznak azon atléták, akiket a versenysportban korlátozó
fogyatékossággal élnek; nem kizárólagosan ide tartozik a végtag
hiányosság, magas vérnyomás, ataxia és or athetosis, csökkent izomerő és
mozgástartomány, mely a besorolás során 495 és 447 közötti pontot ér el. Az
amputált atléták jóváhagyott protézist vagy más támogató eszközt
használhatnak.

●

P5 – Teljes vagy részleges látáscsökkenés (IBSA/IPC által meghatározott alosztályok B1, B2, és B3): ide tartoznak a teljesen vak, mindkét szemükre fényre
érzéketlen versenyzők, illetve akiknek van némi fényérzékelésük, de
képtelenek felismerni egy kar formáját bármilyen szögből és irányból (B1), és
részlegesen látó atléták 6/60 látáspontosság vagy 20° alatti látószög alatti
atléták a legjobb korrekciós nézőpontból (B2-B3). Egy kísérő jelenléte kötelező
a verseny folyamán.

9.2. Besorolás:
9.2.1.

Minden, a FISO által szabályozott versenyen résztvevő para-atlétának
nemzetközi besorolással kell rendelkeznie a versenyre való alkalmasság
minimumfeltételeinek teljesítésére, a megfelelő sport osztályokhoz rendelve. A
besorolást igénylő para-atlétáknak:
●

rendelkezésre kell állniuk a Nemzetközi Besorolási kijelölésen való
részvételre FISO által kijelölt Besorolási Testület előtt a versenyt
megelőzően;

●

nyújtania kell a besorolás idején “FISO PI Orvosi Diagnosztikai Formát”
vagy “FISO VI Orvosi Diagnosztikai Formát”, a megfelelő orvosi személyzet
által aláírva, útlevél méretű fényképpel és bármi más orvosi
dokumentációval.

9.2.2.

A FISO rendezvényen versenyző para-atléták, ahol a besorolás nem elérhető,
kötelesek bizonyos orvosi dokumentációt benyújtani a FISO felé, legkésőbb a
verseny kezdetét megelőző negyedik héten, hogy az ideiglenes besorolást
hozzájuk lehessen rendelni.

9.2.3.

Amikor egy atléta sport-osztálya megváltozik, a múltbeli eredmények
felülvizsgálata kérhető. A FISO kiértékeli az egyes kérelmeket eseti alapon, és
eldönti, hogy a vonatkozó versenyeredmény módosításra szorul –e.

9.3. Alkalmas osztályok és Versenyformák
9.3.1.

A para-atléták mind együtt, vagy pedig hullámokban indulnak.

9.3.2.

A technikai küldött belátása szerint a versenyformátum módosítható a
versenyző para-atléták igényei szerint.

9.4. Para-atléták eligazítása:
A para-atléták kötelező eligazítása minden FISO rendezvény előtt megtartásra
kerül, és a FISO TD vezeti azt le. A para-OCR bírók is részt vehetnek az eligazításon.

9.4.1.

●
●

Az eligazításon részt nem vevő, a TD –t hiányzásukról nem értesítő para-atléták
eltávolíthatók a rajtlistáról.
A para-atléták kötelesek értesíteni a nevezési tisztviselő(ke)t jelenlétükről az
eligazító terembe való belépéskor.

9.4.2.

Minden kísérő és személyi kezelő köteles regisztrálni az eligazításon.

9.4.3.

Minden para-atléta felveszi saját versenycsomagját az eligazítást követően. A
versenycsomag tartalmazza:
●
●
●

P1: 1 rajtszám matrica minden egyes protézisre/segédeszközre, 1 hivatalos
rajtszám az atlétára és 2 hivatalos rajtszám a személyi kezelőkre;
P2, P3 és P4; 1 rajtszám matrica minden egyes protézisre/segédeszközre,
1 hivatalos rajtszám az atlétára és 1 hivatalos rajtszám a személyi
kezelőre;
P5: 1 hivatalos rajtszám az atlétára és 1 hivatalos rajtszám a kísérőre „GUIDE”
felirattal.

9.5. Para-OCR Személyi kezelők
9.5.1.

A képzett személyi kezelők biztosítása a para-atléta felelőssége, akiket mind
azonosítani kell és hitelesítő adattal ellátni a FISO technikai tisztviselői részéről a
Para-OCR eligazítás alkalmával.

9.5.2.

A személyi kezelők az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra:
●
●
●
●
●
●
●
●

Egy (1) személyi kezelő a P2, P3 és P4 sport osztályok esetén;
Legfeljebb kettő (2) személyi kezelő a P1 sport osztály esetén;
Személyi kezelő nincs a P5 sport osztály esetén (a Kísérők ezen sport
osztály személyi kezelőjeként tekintendők).
A személyi kezelők részére különösen engedélyezett a para-atléták segítése:
A protézis eszközök vagy más segédeszközök terén való segítésg;
A para-atléta felemelése, ha nem érik fel az akadályt, például falat;
Segítség az öltözködésben;
A para-atléták eszközeinek megjavítása.

9.5.3.

Minden személyi kezelő a FISO Versenyszabályzat alávetett a Versenybíró által
alkalmasnak vagy szükségesnek tartott további szabályokon mellett.

9.5.4.

Bármely, a személyes kezelő által végzett cselekmény, mely a para-atlétát
előrejuttatja,

kizárást vonhat maga után.
9.5.5.

Egy személyi kezelő legfeljebb kettő atlétának nyújthat segítséget, feltéve hogy
mindkét atléta egyazon sportosztályba és nembe tartozik.

9.5.6.

Minden személyi kezelőnek az atlétáiktól hat (6) láb távolságban kell lennie a
verseny során. A Technikai Tisztviselő engedélye szükséges a zónából való
kilépéshez.

9.6. Para-OCR Nevezési eljárás
9.6.1.

Eligazítási nevezés:
9.6.1..1.

A para-atléták kötelesek aláírni a résztvevők listáját az eligazító
terembe való belépéshez. Ebben a szakaszban kommunikálniuk kell a
nevezési tisztviselőkkel, hogy saját személyi kezelőjük van –e, vagy
igénylik –e LOC részéről a személyi kezelő(ke)t.

A para-atléták kötelesek megjelenni az eligazításon a személyi
kezelőjükkel;
9.6.1..2.

9.6.1..3.

Haladéktalanul az eligazítást követően, felveszik a
versenycsomagjukat és személyi kezelőjük(kezelőik) felveszik a
személyi kezelők hivatalos trikóját, melyet a LOC biztosít.

9.6.2.

A para-atléták aula bejelentkezése

9.6.2..1.

A para-atléták és személyi kezelők kötelesek együtt bejelentkezni;

A személyi kezelők kötelesek magukat a hivatalos rajtszámmal és
versenytrikóval képviseltetni;
9.6.2..2.

9.6.2..3.

Ha a para-atléta személyi kezelőjük nélkül van jelen, várniuk kell, míg
személyi kezelőik meg nem érkeznek. Amennyiben a para-atléta maga
kíván nevezni, a személyi kezelők nem kapnak hozzáférést a
Játéktérhez;

9.6.2..4.

Miután a személyi kezelő regisztrált, kizárólag kivételes
körülmények esetén, és a TD jóváhagyásával váltható le.

9.6.2..5.

Az időzítő chipek ezen eljárás során kerülnek felvitelre: további
időzítő chipek adandók a P1 atlétáknak.

9.7. Para-OCR P1, P2, P3 és P4 Futó magatartás / Felszerelés
9.7.1.

A futópályán elfogadható egyetlen lábbeli (a protézisen kívül) a futócipő.

9.7.2.

A nem amputált atléták nem használhatnak protézist.

9.7.3.

Az atléták kötelesek hivatalos rajtszámot viselni, melynek elölről láthatónak kell
lennie.

9.8. Para-OCR P5 magatartás:
Az alábbi kiegészítő szabályok vonatkoznak a látássérült (P5) versenyzőkre és kísérőikre:
9.8.1.

9.8.2.

Általános:
9.8.1..1.

Minden egyes atlétának egy kísérővel kell rendelkeznie, aki FISO
engedéllyel rendel athlete must have a guide of the same gender.
Both athlete
engedéllyel rendelkezik.

9.8.1..2.

Minden egyes atléta számára versenyenként legfeljebb egy (1)
kísérő engedélyezett.

9.8.1..3.

Az atléta köteles tiszteletben tartani az utolsó elit FISO rendezvény
várakozathlete must respect a waiting period of twelve (12) months
after
várakozási idejét, mielőtt kísérőként versenyezne.

9.8.1..4.

Minden kísérő köteles megfelelni a minimális életkorbeli
követelményeknek a FISO Versenyszabályzat szerint.

9.8.1..5.

Sérülés vagy rosszullét esetén, illetve orvosi igazolás alapján
a kísérő legalább 24 órával a verseny hivatalos rajt előtt leváltható.
A határidőt követően nem engedélyezett a módosítás.

9.8.1..6.

A kísérők számára nem megengedett az atléta húzása vagy tolása.

9.8.1..7.

Az atléta és a kísérő nem lehetnek egymástól három lábnál nagyobb
távolságbaore than three (3) feet apart at any
távolságban a verseny során.

9.8.1..8.

A kísérők nem használhatnak semmilyen mechanikus szállítóeszközt
(bikes,
(pl. kerékpárt), kivéve a TD által előzetesen jóváhagyottakat,
feltéve hogy azok nem biztosítanak előnyt a para-atléták számára.

Futó magatartás:
9.8.2..1.

Minden egyes atlétának rögzítve kell lennie a kísérővel való futásuk

során.
Szóbeli utasítást kizárólag kísérőiktől kaphatnak.

9.8.2..2.

Soha nem vezethet, illetve tolhat előre versenyzőt a kísérő tolás
vagy húzás útján. Amint az atléta átlépi a célvonalat, a
kísérőnek a versenyző mellett vagy mögött kell lennie, de nem
távolodhat el az előírt három lábon kívüli távolságra.

9.8.2..3.

Az atléta könyökvezetést használhat a futás során. Ezen felül az
atléta szóbeli utasítást is kaphat a kísérőtől.

9.8.2..4.

A B1 alosztály feltételeit teljesítő atléták kötelesek fekete
szemüveget viselni a futás során.

9.9. Higiénia
Minden olyan para-OCR atléta számára, akik katétert vagy vizeletelvezető eszközöket
viselnek, kötelező a kicsurgás megakadályozása katéter segítségével.

A Függelék – FISO sportok
●
●

●

Akadályversenyek
Akadálypálya versenyek
o Pálya
o Stadion
o Városi
o Terepverseny
Kalandversenyek

B Függelék – Fogalom meghatározások
Kor:

Az atléta kora a verseny évének december 31. –én.

Korcsoport csapat
Vezetői eligazítás:

Értekezlet a korcsoportos csapatvezetővel és bírókkal, ahol tájékoztatást
kapnak a TD –től a verseny minden részletéről.

Segítség/kü
l
Támogatás:

Az atléta által kapott bármilyen fajta anyagi támogatás vagy személyes
segítség. Természeténél fogva lehet megengedett vagy tiltott.

Csapda marketing:

Az élő televíziós közvetítés és média fotózás kínálta lehetőségek szándékos
kihasználása a szponzor logók megengedett méretét meghaladó, és/vagy a
LOC vagy FISO által nem engedélyezett felszerelés vagy tárgyak
bemutatására.

Fellebbezés:

A Versenyzsűrihez vagy a FISO Igazgatótanácsához a Bíró vagy Versenyzsűri
döntésének felülvizsgálatára irányuló benyújtott kérelem. (Figyelem: nem
tartalmazhatja a doppingvétség miatt kiszabott büntetés miatti fellebbezést.
Ezen fellebbezéseket közvetlenül a FISO Igazgatótanácsához kell benyújtani.

Fellebbező:

A fellebbezést benyújtó atléta.

FISO támogatás:

Bármely illetéktelen vagy nem hivatalos forrás által az atléta segítésére vagy
stabilizálására irányuló kísérlet.

Assz. Technikai:
Tisztviselő:

A Vezető Technikai Tisztviselőnek felel a Technikai Tisztviselők alkalmazása
terén az adott pályaszakaszon.

Atléták:

A versenyzők, akik neveznek és versenyeznek a FISO rendezvényeken.

Atléta eligazítás:

Az elit atlétákkal való találkozó, melyen a TD tájékoztatja őket a verseny
részleteiről.

Akadályozás:

Az egyik atléta részéről a másik szándékos akadályozása annak előre
haladásában.

Gátlás:

Az egyik atléta részéről a másik elölről, oldalról vagy hátulról történő
akadályozása annak előre haladásában.

Vezető
Technikai Tiszt:

A Technikai Küldöttség által kijelölt személy, aki a Technikai Tisztviselők
vezetéséért és irányításáért felelős.

Tiszta rajt:

Az összes atléta a síp megszólalása után indul. A verseny folytatódik.

Bírói értekezlet:

Értekezlet a bírókkal, ahol a TD tájékoztatja őket a verseny minden
részletéről.

Versenyzsűri:

A Technikai Küldöttség által kijelölt és vezetett Zsűri. Felelős a panasz vagy
fellebbezés alkalmasságának elbírásáért, a Bíró által hozott döntéssel
szembeni fellebbezés meghallgatásáért és elbírásáért, a panaszok elbírálását
is beleértve.

Érdekellentét:

Azon körülmények halmaza, mely felveti annak kockázatát, hogy a szakmai
ítélet vagy cselekmény egy másodlagos értek által nyer befolyásolást.

Pálya:

Az előrehaladás iránya a rajtvonaltól a célvonalig, melyet világosan ki kell
jelölni az előírt követelmények szerint.

Kizárás:

Szabályszegés miatt kiszabott büntetés, melyet jelentettek, vagy ami ellen
panaszt emeltek. A büntetés eredményeképpen az atléta nem kap végleges
vagy részidőt a rendezvényre nézve, nem veszik számításba az atlétát a
helyezéseknél bármely kategóriában, az atléta eredménye pedig DSQ –ként
jelenik meg.

Kiugrás:

Amikor egy atléta lába keresztezi a rajtvonal függőleges vezérsíkját a rajtjel
előtt.

Elit:

Az Elit atléták azok, akik elit versenyeken versenyeznek.

Rendezvényszer
vezői Kézikönyv:

Egy dokumentum, melyet a globálisan magas színvonalú versenyek
biztosítására fejlesztettek ki.

Eltiltás:

Az eltiltással sújtott atléta életes során nem vehet részt semmilyen FISO által
szabályozott, vagy bármely, a FISO –hoz kapcsolódó versenyen.

Játéktér (FOP):

A pálya, melyen a FISO rendezvény versenye játszódik.

Döntő:

A rendezvény utolsó fordulója a kiesées szakaszban. A döntő dönti el, hogy ki
lesz a győztes és ki kap érmet.

Befutó:

Az az atléta, aki a teljes versenytávot teljesíti a szabályok szerint és áthalad a
célvonalon, vagy a célvonal függőleges síkján törzsének bármely részével
(elhatárolva a fejtől, a nyaktól, karoktól és lábaktól).

Vis maior:

Elemi csapás, sztrájk, áramszünet vagy más ipari zavar, a törvényes rend elleni
jogellenes cselekmény, háborús blokád, zavargás, villámlás, tűz vagy
robbanás, vihar, áradás, embargó, bojkott vagy szankció, szállítási késedelem
vagy bármely más esemény, melyet az érintett fél ésszerűen nem láthat előre.

Alkalmatlan atléta:

A verseny orvosi személyzete által a verseny folytatására önmaga vagy más
atlétáknak okozott sérülés lehetősége miatt alkalmatlannak ítélt atléta.

Tisztességtelen
megjelenés:

A fenék vagy a szeméremtájék szándékos felfedése. Továbbá, női atléta
esetében a mellek szándékos felfedése.

Ütközés:

Szándékos akadályoztatás vagy hirtelen mozdulat, mely más atlétákat
akadályoz.

Nemzetközi
Technikai
Tisztviselő

FISO által hitelesített 3. szintű Technikai Tisztviselők.

(ITOs):
Fédération
Internationale de
Sport d’Obstacles
(FISO):

Az akadályverseny és minden kapcsolódó sport világszintű vezető testülete.

FISO
Versenyszabály

A méltányos és biztonságos versenyeket garantáló szabályokat magában
foglaló dokumentum.

FISO tagok:

Az akadályversenyeket képviselő nemzeti szövetségek az adott
országban, akik tagjai a FISO -nak.

FISO társulások:

Klubok, ligák, egyesületek és más szervezete, melyek nem a FISO nemzeti
szervezetei.

FISO szabályok

A FISO Rendezvényszervező Kézikönyve (legújabb kiadás), FISO
Versenyszabályzat, FISO alapokmány és kiegészítő szabályok, FISO Versenyruha
Szabályzat, FISO Doppingellenes Szabályzat és WADA törvénykönyv, FISO
Atléta Szerződés, FISO Nevezési Feltételek, FISO Rangsorolási Feltételek és
minden más, a FISO által időről-időre befogadott és kiegészített szabályok,
melyek letölthetők a FISO hivatalos weboldaláról www.ObstacleSports.org.

Érvénytelen rajt:

Egyes atléták egyértelműen a sípszó előtt indulnak, míg mások a rajtvonal
mögött maradnak. A rajt nem tiszta és érvénytelennek tekintendő.

Helyi
Szervezőbizottság
:

A FISO rendezvény szervező szerve.

Nemzeti Technikai
Tisztviselők (NTO):

A FISO által hitelesített Első szintű Technikai Tisztviselők.

Büntetés:

Az atlétára kiszabott jogkövetkezmény, aki a FISO Technikai Tisztviselője nem
szándékosan szabályszegést követett el. Büntetés késleltetés, kizárás,
felfüggesztés vagy eltiltás formájában ölthet testet.

Büntető doboz:

Közvetlenül a célvonal előtti terület, melyet a szabályszegésért kiszabott
időbüntetés végrehajtására különítettek el.

Protézis:

Egy a hiányzó testrész (végtag, szem, stb.) pótlására használt mesterséges
eszköz.

Panasz:

Formális panasz egy másik atléta vagy versenytisztviselő magatartása, vagy a
versenykörülmények ellen.

Versenybíró:

Egy Technikai tisztviselő, aki a Technikai Küldöttség felé felelős a Technikai
Tisztviselők által jelentett szabályszegésekkel kapcsolatos meghallgatások
vagy végső döntések ügyében.

Eredmények:

Az összes atléta időzített célpozíciói miután a szabályszegési jelentéseket
elbírálták, a panaszokat és fellebbezéseket meghallgatták, a büntetéseket
pedig kiszabták.

Szabad út joga:

Amikor egy atléta vezető pozícióban van és a kívánt útvonalon halad a FISO
Versenyszabályzat keretein belül.

Forduló:

Egy rendezvény egyes szintjei a kieséses szakaszban. Egy rendezvény a
kieséses szakaszban két fordulóból áll: elődöntők és döntő.

Rendezés:

A FISO által kibocsátott engedély egy rendezvény levezetésére. Az ilyen
engedély kibocsátása a rendező hatóság általi nyilatkozat, miszerint a
rendezvényt alaposan megvizsgálták és a FISO követleményeinek
megfelelőnek találták egy biztonságos és méltányos rendezvény lefolytatására.

Elődöntő:

Egy rendezvény előzetes köre a kieséses szakaszban. Az elődöntőkből
kerülnek ki a döntőbe kerülő atléták.

Sport osztály:

A Para-OCR sport osztály egy a FISO által meghatározott kategória,
amiben az atlétákat a fogyatékosságukból fakadó korlátozottság szerint
osztályoznak.

Sportszerűség:

Egy atléta magatartása a verseny során. A sportszerűség méltányos, ésszerű és
előzékeny magatartásként értendő, míg a sportszerűtlen magatartás a
méltánytalannak, etikátlannak vagy tisztességtelennek ítélt magatartást, az
arőszakos cselekményt, szándékos félrevezetést, trágár nyelvezetet,
megfélemlítő magatartást vagy a szabályok folyamatos megszegését jelenti.

Stop and Go
időbüntetés:

Az atlétára kiszabott időbüntetés egy módja, amit a Technikai Tisztviselő szab ki
a véletlenül elkövetett szabályszegésekre. A büntetődoboz használható erre a
tüntetésre.

Felfüggesztés:

A büntetést kapó atléta a felfüggesztés ideje alatt nem versenyezhet, nem
vehet részt semmilyen FISO, illetve FISO tag vagy partner által rendezett
rendezvényen .
A doppingvétség miatti felfüggesztések esetén az atléta nem versenyezhet
semmilyen IOC –hoz kapcsolódó helyi, állami, országos vagy nemzetközi
versenyen. A felfüggesztés időtartama a szabályszegés súlyosságának
függvényében eltérő lehet. Amennyibena FISO ilyen büntetést szab ki, a FISO
Igazgatótanácsa dönt a felfüggesztés időtartamáról.

Úszópálya:

A versenytáv része, melyet az atléták eligazításán határoznak meg, ahol az
atlétának különböző akadályok között kell úsznia.

Technikai
Küldött:

FISO minősített Technikai Tisztviselő, akit a FISO Versenyszabályok és FISO
Rendezvényszervezői Kézikönyv összes pontjának maradéktalan betartásáért
felelős a verseny előkészületi, a verseny alatti és az azt követő időszakban.
Amikor fellebbezést nyújtanak be, a Technikai Küldött lesz a Versenyzsűri
tanácselnöke. A Technikai Küldött általában felelős a rendezvény
lebonyolításáért.

Technikai
Tisztviselő:

A társult csapat tagja, amibe beletartozhatnak Nemzetközi Technikai
Tisztviselők (ITO), Kontinentális Technikai Tisztviselők (CTO) és Nemzeti
Technikai Tisztviselők (NTO) egy FISO rendezvényen.

Törzs:

Az emberi test, leszámítva a nyakat, fejet és a végtagokat.

OCR:

Egy egyéni vagy csapatsport, mely folyamatában egyesíti a futó és
akadályleküzdő képességeket.

Érvényes rajt
kiugrókkal:

Csaknem az összes atléta a sípszó után indul, de egyesek a sípszó előtt. A rajt
érvényesnek tekintendő, a kiugrók pedig időbüntetést kapnak.

Helyszín:

Minden bemelegítő és versenyhelyszín, a felettük lévő légtér, hivatalos szálloda,
közvetítő, sajtó és média terület, sport expó terület, határos terület, beleértve a
nézőteret, VIP területeket, célvonalat és minden más, a LOC irányítása alatt
álló területet.

Szabályszegés:

Büntetéshez vezető szabályszegés.

Figyelmeztetés:

A Technikai Tisztviselő által az atléta részére adott szóbeli figyelmeztetés a
verseny folyamán. A figyelmeztetés célja az atléta figyelmeztetése a
bekövetkező szabályszegésre, valamint a proaktív hozzállás hirdetése.

Csuklópánt:

Egy illetéktelen hozzáférés ellen biztosított pánt, mely általában olyan
törésálló anyagból készül, mint a szilikon, öntött gumi, rugalmas műanyag,
vagy Tyvek.

C Függelék – Nevezési feltételek
(Meghatározásra vár)

D Függelék – Korbeli követelmények és korcsoport kategóriák
Az elit verseny korbeli követelménye a verseny évének december 31 –én való 16. életév betöltése.
Minden korcsoport esetén az atlétának verseny évének december 31 –én betöltött életévét veszi
alapul.
Felnőtt korcsoportok (rangsoroláshoz)
Az öt korcsoport:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
●

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
További 5 éves korcsoportok igény szerint

Versenykategóriák (Bajnokságok, ha nem korcsoportos)
●
∙
∙
●
∙
●
●
●
●

Ifjúsági az egy éves korcsoportokban 6 –tól 13 -ig
Ifjúsági: 14-15
Ifjúsági: 16-17
Junior: 18-19
Nyílt: 20-39
Főiskolai / Egyetemi (23 éves kor alatt)
Katonai (aktív szolgálat és nyugalmazott kategóriák)
Elit (profi)
Masters
o 40+
o 50+
o 60+

E Függelék – Versenyruha
Szabályzat
Cél
●
●
●

Tiszta és professzionális képet nyújtani az Akadálysportokról a helyi és globális nézők, valamint
a média számára
A szponzorok számára ésszerű megjelenési felület biztosítása
A FISO tagok és az atléták számára kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítása

Általános követelmények
●
●
●
●

A versenyruhák minden olyan logótól és képtől mentesek, melyek nem tartoznak az alábbiak közé;
A logókat sima felszínre helyezik, amikor az atléta nem viseli a versenyruhát. A “FISO Logó
Mérősablont” használják a logó méretek mérésére
Nincs korlátozás a szponzor felületeken használt logó típusokra nézve, a dohánytermékeket,
szeszes italokat és a WADA által tiltólistára tett termékeket leszámítva. (Lásd az Első ábrát a
szponzor felületek elhelyezkedésére);
Minden jelzés körüli minimum helykihagyás 12 mm, beleértve:
o a FISO logó
o Vezetéknév
o Ország jelzés
o Minden szponzor
felület

Versenyruha szín és kialakítás
●
●
●

A versenyruha bármilyen színű lehet, lehetőleg egyértelmű, könnyen azonosítható a verseny
bemondók, tisztviselők és a média számára
A versenyruha és a pódium megjelenésnek a FISO által előzetesen jóváhagyottnak kell lennie
A versenyruha dizájn és anyagok nem érinthetik hátrányosan a verseny teljesítményt és a

biztonságot Szponzor logó méret és elhelyezés

Vezetéknév és ország jelölés
●
●
●

A hárombetűs országkódnak (Ország) a versenyruha felső részén kell elhelyezkednie elöl,
valamint a fenéken
A keresztnév rövidítése a vezetéknév elé tehető
A Név és Ország megjelenítésének az alábbi feltételeknek kell eleget tenniük

Betűzés
●
●
●
●
●
●

Az elvárt betűtípus: “Arial”
A Név és Ország betűinek nagybetűsnek kell lennie, kivéve, ha a név 9 –nél több betűből áll,
mely esetben a kisbetűk a nagy kezdőbetű után használandó
Az olyan jelek, mint az ‘ – ’ és szóközök karakternek számítanak
Az Ország szélessége 50 és 175 mm közés esik
Az olyan Nevek esetében, mint a “MAY”, a magasság 50 mm, a szélesség pedig 100 mm
Hosszabb nevekre, mint példul “Williamson”, a magasság továbbra is 50 mm, azonban a
névnek ki kell töltenie a teljes 150 mm –t.

MAY

B. JONES

CHN

SUI

●
●

Williamson
RSA

Szín: ha a versenyruha sötét színű, a betűknek fehérnek kell lenniük
Ha a versenyruha világos színű, a betűknek sötétnek kell lenniük

Elhelyezés
●

Elöl
o
o

●

●
●

Hát

Az elhelyezés elöl a FISO logo, valamint a B és F jelű szponzor hely alatt található
Az atléta neve az ország és az A jelű szponzor hely fölött találtható

o Az elhelyezés hátul a derékvonal alatt középre igazítva
o Az atléta neve az ország fölött középre igazítva
Magasság
o A név és ország 50 mm magas
Szélesség
o A név hossza legalább 100 mm, legfeljebb 150 mm
o Kevés betűt tartalmazó Név esetén a betűk legalább 100 mm hosszúak

FISO Logó
●

A hivatalos FISO logót az atléta bal oldali hajtókájára kell helyezni

Szponzor felületek
●

●

●

●

●

●

A szponzor felület, Elöl.
o A felület közvetlenül az állam betűi alatt találhatók
o Max. magasság: 200 mm
o Max. szélesség: 150 mm
o Max. 3 logó
o Minden logónak más szponzort kell képviselnie.
B szponzor felület, Vállak:
o Max. magasság: 30 mm
o Max. hossz: 50 mm
o A felületnek a versenyruha bal vállán kell lennie – nem középen.
C szponzor felület, oldalpanelek:
o Max. szélesség: 50 mm
o Max. magasság: 150 mm
o Oldalanként kizárólag egy szponzor logó engedélyezett
o A logónak a test oldala felől láthatónak kell lennie. Amennyiben az atléta testformája
miatt a logó részlegesen látható előlről, azt hátulról is részlegesen láthatóvá kell tenni.
D szponzor felület, Comb:
o Max. magasság: 30 mm
o Max. szélesség: 50 mm
o A logó a bal vagy jobb combon lehet, nem mindkettőn
E szponzor felület, Hát:
o Egy logó jelenhet meg a Név alatt
o Max. magasság: 100 mm
o Max. szélesség: 150 mm
F szponzor felület, felsőtest elöl:
o Egy logó jelenhet meg a Név fölött
o Max. magasság: 50 mm
o Max. szélesség: 150 mm

F Függelék – Panasz nyomtatvány

Panasz Nyomtatvány
Első rész: a panasztevő által kitöltendő.
A panaszt a panasztevőnek kell benyújtania és aláírnia a FISO Versenyszabályzatbank foglalt
feltételek szerint, a Bírónak benyújtva.
Rendezvény neve:
Rendezvény helyszíne:
Rendezvény napja:
Panasztétel ideje:

Panasztevő neve:
Rajtszám:
Telefonszám:
Cím:
Város, Ország, Ir. szám:
E-mail:

Óvott neve:
Ratjszám:
Telefonszám:
Cím:
Város, Ország, Ir. szám:
E-mail:
A panasz egy a vétkes atléta, verseny tisztviselő vagy a versenykörülmények ellen benyújtott formális
panasz. Rendelkeznie kell kézzel fogható izonyítékkal, ide értve a tanúkat, és késznek kell lenni a
meghallgatáson való részvételre. Minden panasz 100$ -os csekken vagy készpénzben megfizetett illeték
ellenében tehető.

Milyen fajta panaszról van szó? (Csak egy jelölőnégyzetet jelöljön be.)
□
□
□
□
□

Panasz a pálya miatt
Panasz az akadályok miatt
Panasz más atléta vagy Technikai Tisztviselő ellen
Panasz jogosultság miatt
Panasz időmérő miatt

Tanúk adatai (2 szükséges)
1. tanú neve: _
2. tanú neve: _
Megszegett szabály(ok): _
Incidens időpontja: _
Hol történt a szabályszegés? Írja le a helyszínt és szükség esetén csatoljon ábrát egy pótlapon.

Kit érintett a szabályszegés?

Hogyan történt a szabályszegés?

Panasztevő aláírása:

Dátum: _

Második rész: Kizárólag hivatalos használatra
US$100 panasztevői illeték csatolva?

Igen
☐

Nem ☐

A panasz a versenyzsűri döntésének visszavonására
irányul?

Igen
☐

Nem ☐

Ha “Igen”, kérjük csatolja a versenyzsűri döntését és cselekményeit, valamint a bíró döntését és
cselekményeit.
Versenyzsűri tagok nevei:

1. _
2. _
3. _

Versenyzsűri cselekményei:

Versenyzsűri tanácselnök neve: _

Aláírás:
A panasz beérkezésének napja és időpontja: _
A panasz feldolgozásának napja és időpontja: _
Visszatartott / visszatérített összeg: _

Dátum: _

G Függelék – Verseny fellebbezés nyomtatvány
FELLEBBEZÉS NYOMTATVÁNY
Első rész: A fellebbező által kitöltendő:
A fellebbezéseket a fellebbezőnek kell benyújtania és aláírnia a FISO Versenyszabályzatban lefektetett
feltételek szerint, és a Technikai Küldött részére kell azt benyújtani. A fellebbezés a Bíró által hozott
döntés felülvizsgálatára irányuló kérelem. Ez a fellebbezés első foka, melyet a Versenyzsűri hallgat meg.
Minden fellebbezés mellé csekken vagy készpénzben megfizet is the first level of appeal and will be
heard by the Competition Jury. Minden fellebbezés 100$ -os csekken vagy készpénzben megfizetett
illeték ellenében tehető.
Rendezvény neve:
Rendezvény helyszíne:
Rendezvény napja:
Benyújtás ideje:
Fellebbező neve:
Rajtszám:
Telefonszám:
Cím:
Város, Ország, Ir. szám:
E-mail:
A büntetés oka:
Jóváhagyták a büntetést? Igen ☐

Nem ☐

Büntetés fajtája:
Fellebbezés fajtája: (csak egy jelölőnégyzetet jelöljön be)
□

Fellebbezés a bíró szabályszegést elbíráló döntése ellen

□

Fellebbezés a bíró panaszt elbíráló döntése ellen

A fellebbezés leírása:
Helyszín a pályán: _
Incidens ideje: _
Írja le az incidenst, szükség esetén használjon pótlapot.

Kit érintett a szabályszegés? Sorolja fel a verseny tisztviselők, atléták, nézők és más érintett személyek
nevét és adott esetben rajtszámát.

Hogyan történt a szabályszegés?

Tanúk adatai (2 szükséges)
1. tanú neve: _
2. tanú neve: _
Fellebbező aláírása:

Dátum: _

Második rész: Kizárólag hivatalos használatra
$100 fellebbezési díj mellékelve?

Igen
☐

A fellebbezés a versenyzsűri döntésének visszavonására
irányul?

Igen
☐

Nem
☐
Nem ☐

Ha “Igen”, csatolja a versenyzsűri döntését és cselekményeit, valamint a bíró döntését és cselekményeit.
Versenyzsűri tagok nevei:

1. _
2. _
3. _

Versenyzsűri cselekménye:

Versenyzsűri tanácselnök neve: _

Aláírás:
A fellebbezés beérkezésének napja és időpontja: _
A fellebbezés feldolgozásának napja és időpontja: _
Visszatartott / visszatérített összeg: _

Dátum: _

H Függelék – Büntetések és
Szabályszegések
1. Rajtjel előtti indulás;
o Az atléta visszahívása a mező mögé
2. Az előírt pálya követésének elmulasztása;
o Stop and Go és a verseny újrakezdése egyazon ponton. Ennek elmulasztása esetén kizárás
3. Trágár nyelvezet vagy magatartás használata tisztviselő irányába;
o Kizárás és jelentés az EB felé lehetséges felfüggesztés végett
4. Sportszerűtlen magatartás tanúsítása;
o Kizárás és és jelentés az EB felé lehetséges felfüggesztés végett
5. Akadályozás, vagy más atléta előrehaladásának meggátlása;
o Véletlen: szóbeli figyelmeztetés
o Szándékos: kizárás
6. Tisztességtelen érintkezés. Az atléták közötti érintkezés ténye nem keletkeztet szabályszegést.
Amikor több atléta mozog egy korlátozott területen, érintkezés előfordulhat. Az ilyen, egyenlő
helyzetben lévő az atléták közötti véletlen érintkezés nem szabályszegés;
o Véletlen: szóbeli figyelmeztetés
o Szándékos: kizárás
7. Segítség elfogadása bárkitől, aki nem Technikai Tisztviselő, verseny tisztviselő vagy azonos
csapatbeli atléta
o Ha lehetséges visszatérni az eredeti helyzetbe: Stop and Go
o Ha nem: kizárás
8. A Technikai tisztviselők vagy verseny tisztviselők utasításainak figyelmen kívül hagyása;
o Kizárás
9. A pálya elhagyása biztonsági okokból, de a kiindulási pontba való visszatérés elmulasztása;
o Véletlen: szóbeli figyelmeztetés és helyreigazítás – vissza kell térni a kiindulási pontra
o A visszatérés elmulasztása: kizárás
o Szándékos: kizárás
10. A módosítatlan rajtszám viselésének elmulasztása, FISO, rendezvényszervező vagy Helyi
Szervezőbizottság általi előírás esetén, a Technikai Tisztviselő által rendesen elrendelt és az atléták
eligazításán bejelentett módon;
o Stop and Go, miután sikerült orvosolni
o Ha nem: kizárás
11. A pálya világosan körülhatárolt helyszínein (segédállomások vagy kukák) kívül szemét vagy
felszerelés kidőbása.
o Stop and Go, miután sikerült orvosolni
o Ha nem: kizárás
12. Önmagára vagy másokra veszélyesnek ítélt elemek viselése;
o Stop and Go, miután sikerült orvosolni
o Ha nem: kizárás
13. Illegális vagy illetéktelen felszerelés használata olyan előny szerzésére, mely másokra veszélyt

jelenthet.
o Stop and Go, miután sikerült orvosolni
o Ha nem: kizárás
14. A kötelező felszerelés használatának elmulasztása, ha szükséges
o Véletlen: szóbeli figyelmeztetés, és lehetőség szerinti helyrehozatal
o Szándékos: kizárás
15. Versenyspecifikus forgalmi szabályok megszegése, ha hatályosak;
o Véletlen: szóbeli figyelmeztetés, és lehetőség szerinti helyrehozatal
o Szándékos: kizárás
16. Megjelenés elmulasztása az Atléták Eligazításán, a TD értesítése nélkül;
o Az eligazításon nem megjelenő atléták, akik távollétükről nem értesítik a TD –t, a
rajtvonalról eltávolításra kerülnek.
17. Az eligazításra késve érkező atléták, valamint az azon nem megjelenő atléták, a TD értesítése
mellett
o Az utolsó rajthelyre kerülnek
18. 3 vagy több eligazítást kihagyó atléták a Nemzeti Bajnokságon, Kontinentális Bajnokságon,
Világkupán vagy Világversenyen egy naptári éven belül, függetlenül attól, hogy értesítették –e
a TD –t vagy sem.
o Kizárás az összes soron következő versenyről, melyen elmulasztják az eligazításon való részvételt.
19. A bejelentkezésen viselttől eltérő versenyruha viselése a versenyen vagy a díjátadó ünnepségen;
o Kizárás
20. Olyan versenyruha viselése a versenyen vagy a díjátadón, mely nem felel meg a
Versenyszabályzatnak;
o Kizárás
21. Csalás hamis névvel vagy korral való belépéssel, hamis tanúvallomás, hamis
információk adása;
o Kizárás és a FISO EB értesítése lehetséges felfüggesztés végett
22. Részvétel jogosulatlanság esetén;
o Kizárás és a FISO EB értesítése lehetséges felfüggesztés végett
23. A FISO Szabályzat ismételt megszegése;
o Kizárás és a FISO EB értesítése lehetséges felfüggesztés végett
24. Doppinghasználat;
o A büntetések a vonatkozó WADA szabályok szerint
25. Rendkívül erőszakos vagy sportszerűtlen magatartás;
o Eltiltás
26. Fedetlen felsőtesttel való részvétel;
o Stop and Go, miután sikerült orvosolni
o Ha nem: kizárás

27. Illetéktelen külső segítség egy atlétától;
o Mindkét atléta kizárása.
28. Tisztességtelen előny szerzésére irányuló kísérlet külső személytől, járműtől vagy tárgytól
o Kizárás
29. A kezdőpozíció módosítása, miután az kiválasztásra került;
o Figyelmeztetés és orvoslás.
o Ha nem: kizárás
30. Több rajtpozíció blokkolása;
o Kizárás
31. Szándékos meztelenkedés vagy helytelen megjelenés;
o Kizárás
32. Megállás elmulasztása a következő büntetésnél;
o Kizárás
33. Illegális vagy illetéktelen felszereléssel való versenyzés;
o Stop and Go, miután sikerült orvosolni
o Ha nem: kizárás
34. Csapatváltó csere a cserezónán kívül;
o 10 másodperces időbüntetés.
35. Csapatváltó csere nem elvégezve;
o Kizárás
36. Bemelegítés a pályán, míg mások versenyeznek;
o Figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerül orvosolni: kizárás
37. Előfutás a pályán, amikor az kifejezetten tiltott;
o Figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerül orvosolni: kizárás
38. Felfüggesztés alatti versenyzés
o Kizárás és jelentés az EB felé a felfüggesztés lehetséges meghosszabbítása végett
39. AG vagy Para-atléta 2 időbüntetés felhalmozása bármely rendezvényen
o Kizárás
40. Katétert vagy más vizeletelvezető eszközt használó para-atléták esetén kicsurgás az edzés,
verseny vagy besorolás alatt;
o Figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerül orvosolni: kizárás
41. Para-OCR versenyen résztvevő para-atléta megfelelő felszerelés nélkül;
o A verseny előtt: figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerül orvosolni: kizárás
42. Para-atléta átmeneti, felülvizsgált vag jóváhagyott besorolási státusz nélkül
o Kizárás

43. Para-atléta hivatalosan nem jóváhagyott protézissel vagy felszereléssel;
o A verseny előtT: figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerül orvosolni: kizárás
44. A para-OCR besorolási eljáráson részt nem vevő para-atléta
o Figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerül orvosolni: kizárás
45. A para-OCR besorolási eljárás során ’Besorolatlan’ minősítést kapó para-atléta
o Eltávolítás a rajtlistáról
46. Para-OCR versenyre jogosulatlan para-atléta
o Eltávolítás a rajtlistáról
47. A beütemezett besoroláson nem megjelenő para-atléta
o Ésszerű indokolás: Második esély
o Ha nem: kizárás
48. Saját képességeit szándékosan félremagyarázó para-atléta.
o Kizárás
o Nem engedélyezhető az értékelése legalább 2 évig a szándékos félrevezetéstől
számítva;
o Eltávolítás minden sport osztályból vagy sport osztály státuszból, melyet a
Besorolási Listában hozzárendeltek;
o IM (szándékos félrevezetés) jelölés a para-atléta részére a Besorolási Listában;
o Ismételt vétség: élethosszig tartó eltiltás minden FISO rendezvényről.
49. Kísérők és személyes segítők, akik nem neveztek be az atléták eligazításán
o Nem léphetnek be a pálya területére
50. Személyi kezelő, aki nem viszi magával a LOC/FISO által adott különleges megbízólevelet
o Figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerült orvosolni: a kezelt para-atléták kizárása
51. Több személyi kezelőtől segítséget kapó atléta, akik nem regisztráltak;
o Kizárás
52. Bármilyen személyi kezelő által végzett cselekmény, mely a versenyzőt előremozdítja
o A kezelt para-atléták kizárása
53. Személyi kezelők jelenléte a rajtvonalnál PT2, PT3, PT4 és PT5 –től
o A verseny előtt: figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem sikerül orvosolni: a kezelt atléták kizárása
54. A követelményeknek nem megfelelő kísérővel versenyző PT5 atléták
o Kizárás

55. A kísérőjüktől több mint 1,5 láb távolságba került PT5 atléták futás közben
o Első eset: Verseny figyelmeztetés és orvoslás
o Második eset: kizárás
56. Kísérő által húzott vagy tolt PT5 atléták
o Kizárás
57. A célvonalon áthaladó PT5 versenyző legalább 1,5 lábbal eltávolodott kísérővel
o Kizárás
58. A pályára vakvezető kutyával pályára lépő para-atléta
o A verseny előtt: figyelmeztetés és orvoslás
o Ha nem: kizárás

I Függelék – FISO Sportok és kategóriák
●

●

●
●
●

Akadályversenyek
o Sasuke
o Ninja
o Gladiator
Akadálypálya versenyek
o Pálya
o Stadion
o Városi
o Cross-country
Terepfutamok
Funkcionális fitness kombinált versenyek
Kalandversenyek

K Függelék – Rekord iránti kérelem nyomtatvány
Nyújtsa ezt be a hivatalos Akadályverseny Világrekord rögzítéséhez
a Rekord Bizottsághoz:
A kérelem ezúton a rekord elismerésére irányul, az alábbi benyújtott információk alapján i
Rekord leírása:

☐ Junior

☐ Korcsoport*

☐ Masters _

* A kor igazolását csatolni kell, pl. születési anyakönyvi kivonat, útlevél, jogosítvány, fényképes igazolván
Sport
(kör) Férfi / Női

Rendezvény _
Beltéri / Kültéri

Verseny neve

Dátum _

Helyszín _
Város
Igényelt rekord (idő, távolság, más releváns információ)
Versenytáv:
Versenyidő:
Korcsoport / Kategória:
On-line eredmény weblap:
Egyéb:

Kérelmező neve:
Rajtszám:
Telefonszám:
Cím:
Város, Állam, Ir. szám:
Ország:
E-mail:

Állam

Ország _

