Organizační řád IBSA
Výkonný výbor Mezinárodní sportovní federace nevidomých (dále IBSA) na své schůzi dne 16.
července 1998 v Madridu (Španělsko) schválil tento organizační řád, který byl novelizován na
řádném valném shromáždění IBSA v Santo-Domingo (Dominikánská republika) 13. - 15. září 2001.

Úvodní kapitola
Rejstřík členů IBSA
Článek 1
Po schválení žádosti o členství předložené novým členem na výkonném výboru IBSA, se přistoupí
k jeho zápisu do Rejstříku členů federace. Za tím účelem musí nový člen vyplnit odpovídající
oficiální formulář, který bude obsahovat alespoň tyto informace:
•
•

•
•

Sídlo plnoprávného člena
Jméno osoby, která je oprávněným zástupcem plnoprávného člena a pokud je to nutné osob,
které jsou členy jeho oficiálního řídícího a správního orgánu s vyznačením jejich
individuální odpovědnosti.
Jméno osoby, která zastupuje plnoprávné členy vůči federací.
Bankovní spojení kvůli platbě příspěvků a dalších finančních závazků vůči federaci.

Formulář bude podepsán osobou nebo osobami, které k tomu mají v souladu s jejich postavením
oprávnění, a bude doložen osvědčením kompetentních orgánů, že je signatář členem jeho
oficiálního správního orgánu nebo zástupcem vůči federaci.
Článek 2
Plnoprávní členové federace musí při zápisu do Rejstříku sdělit generálnímu sekretáři návrh na
změnu osoby zastupující plnoprávného člena vůči federaci. Obecně, jakékoliv změny údajů
uvedených v Rejstříku bude třeba doložit nezbytným osvědčením. Bez toho nevstoupí v platnost
Generální sekretář bude moci z vlastní iniciativy nebo na žádost předsedy federace nebo
příslušného kontinentálního delegáta provést v Rejstříku příslušné opravy, jakmile se dozví o
změnách týkajících se informací uvedených v Rejstříku. Bude povinen oznámit tyto změny zástupci
plnoprávného člena federace podle Rejstříku pozdějším potvrzením.
Článek 3
Případné spory, které by mohly vzniknout v souvislosti se zastupováním plnoprávného člena vůči
federaci, nebo obecně v souvislosti s informacemi zapsanými v Rejstříku, bude s konečnou platností
řešit výkonný výbor nebo v urgentních případech řídící výbor, který si bude moci vyžádat veškeré
veřejné nebo soukromé dokumenty, které bude považovat za užitečné.
Článek 4
Zástupce řádně zapsaný v Rejstříku bude mít právo účastnit se valného shromáždění a volit na něm
a bude moci na základě článků VII 1° a 3°, XI 4° a 9° stanov předkládat návrhy a námitky a bude
mít také další práva v záležitosti voleb, která mají plnoprávní členové ze stanov a z tohoto řádu.

Kapitola I
Výkonný výbor

Část první - složení a volba
Článek 5
Výkonný výbor je řídící, správní a reprezentační orgán federace.
Tvoří ho předseda, místopředseda, generální sekretář, pokladník, ředitel lékařské komise, ředitel
technické komise, pět členů zastupujících jednotlivé kontinentální delegace a čtyři volní členové.
Článek 6
Členy výkonného výboru volí řádné valné shromáždění na čtyři roky z osob navržených
plnoprávnými členy podle postupu stanoveného tímto organizačním řádem.
Voleny mohou být zletilé fyzické osoby zcela způsobilé pracovat podle podmínek stanovených
tímto řádem, jimž nebylo z důvodů sankcí uložených federací zakázáno zastávat v ní funkce;
Vzhledem k tomu, co je stanoveno ve volebních podmínkách pro místa, kde je požadována
nevidomost, rozumí se, že to bude osoba splňující tyto podmínky spolu s pravidly o státní
příslušnosti.
Zvolené osoby mohou být znovu zvoleny na následující čtyřleté období.
Článek 7
Důvody ukončení členství ve výkonném výboru jsou následující:
a. Ukončení mandátu s prodloužením funkcí do doby než řádné valné shromáždění jmenuje
jejich nástupce.
b. Dobrovolná demise schválená výkonným výborem.
c. Úmrtí.
d. Ukončení členství při dosažení věku 80 let, za předpokladu že zvolený člen skončí na konci
svého mandátu, pokud se nerozhodne dobrovolně odejít na odpočinek.
e. Rozhodnutí přijaté absolutní většinou členů výkonného výboru na návrh alespoň jedné
třetiny plnoprávných členů. V případě předsedy bude ukončení členství schváleno na
mimořádném valném shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných členů na návrh
jedné třetiny plnoprávných členů.
f. Nepředvídatelné důvody nevolitelnosti.
V případech, kdy se místa uvolní v důsledku okolností uvedených pod písmeny b), c), d), e) a f)
výkonný výbor určí nástupce, který bude mít souhlas plnoprávného člena své země a, bude-li se
jednat o zástupce kontinentální delegace, bude požadováno také schválení 10%
členů tvořících tuto delegaci.
Nástupce předsedy bude v případě jeho odstoupení z jakéhokoliv důvodu jmenován valným
shromážděním, do té doby bude jeho funkci vykonávat místopředseda.
V případě uvolněného místa bude nástupce vykonávat funkci po dobu mandátu svého předchůdce.
Článek 8
Do funkce předsedy mohou být voleny nevidomé osoby, které splňují obecné podmínky stanovené
tímto organizačním řádem, jejichž kandidaturu předloží plnoprávný člen, který je stejné státní

příslušnosti jako kandidát.
Článek 9
Do funkce místopředsedy mohou být voleny nevidomé osoby, které splňují obecné podmínky
stanovené tímto organizačním řádem. Za další členy výkonného výboru budou do funkcí, o něž se
ucházejí, podporovány osoby nevidomé nebo se zrakovou nedostatečností.
Ke zvolení do těchto funkcí je nezbytné, aby příslušnou kandidaturu předložil plnoprávný člen,
který je stejné státní příslušnosti jako kandidát.
Článek 10
Do funkce člena, který zastupuje příslušnou kontinentální delegaci a je jejím delegátem
(předsedou), mohou být voleny osoby, které splňují stanovené všeobecné podmínky volitelnosti.
Kandidaturu musí předložit plnoprávný člen pocházející z území příslušné kontinentální delegace,
který je stejné státní příslušnosti jako kandidát.
Článek 11
Kandidatury musí být předloženy písemně generálnímu sekretariátu počínaje dnem svolání valného
shromáždění nejméně tři měsíce před předpokládaným datem shromáždění. Kandidatury musí být
podepsány kandidátem a zástupci plnoprávných členů, kteří ho doporučují, a musí k nim být
přiložen životopis kandidáta a závazek plnoprávných členů, že v případě zvolení uhradí výdaje
vzniklé s výkonem funkce.
Článek 12
Řídící výbor ověří, že předložené kandidatury splňují požadované formální podmínky, a rozhodne o
jejich přijetí. Pokud kandidatury mají formální nedostatky, musí být opraveny do 15 dnů od jejich
sdělení řídícím výborem prvnímu podepsanému. Tuto lhůtu nelze prodloužit.
Řídící výbor oznámí plnoprávným členům, které kandidatury byly schváleny.
Článek 13
Za předpokladu, že je předložena pouze jediná kandidatura na jakoukoliv funkci, bude kandidát
automaticky prohlášen za zvoleného.
Článek 14
Za předpokladu, že není oznámena žádna kandidatura na funkce, bude se hlasovat o návrhu nebo
návrzích předložených v průběhu shromáždění předsedou a / nebo libovolným přítomným
plnoprávným členem.
Nejsou-li žádné návrhy, stanoví se lhůta dvou měsíců, v jejímž průběhu bude možné předložit
generálnímu sekretariátu nové kandidatury podle podmínek stanovených tímto řádem. Volbou se
bude v poslední řadě znovu zabývat výkonný výbor.
Článek 15
Volba předsedy bude prvním bodem programu shromáždění a bude se konat před volbou všech
dalších členů. Při hlasování budou plnoprávní členové jednotlivě vyzváni předsedou, aby vhodili
své hlasovací lístky do urny nebo uren k tomu určených.
Po skončení se provede sčítání za účasti předsedy, sekretáře a dvou skrutátorů jmenovaných

shromážděním. Kandidát, který získá většinu hlasů přítomných členů, bude zvolen.
Když žádný z kandidátů nezíská tuto většinu, bude se konat druhé kolo, do něhož postoupí dva
kandidáti s největším počtem hlasů. Bude zvolen ten kandidát, který získá největší počet hlasů.
Po skončení volby předsedy, se zvolený kandidát ujme předsednictví shromáždění a dokončení
úkolů.
Článek 16
Další volby do funkcí ve výkonném výboru budou probíhat stejným hlasovacím systémem po
osobním vyzvání a v souladu s pravidly uvedenými v článku 15. Netýká se to však volby
kontinentálního delegáta, kde hlasování probíhá podle následujícího článku.
Článek 17
Hlasování, které se týká představitelů kontinentálních delegací proběhne mezi členy příslušných
delegací na oddělených schůzích v souladu s pravidly stanovenými v článku 15.
Potvrzení zvoleného kandidáta provede valné shromáždění prostou většinou přítomných členů.
V případě nepotvrzení, bude kontinentální delegát zvolen výkonným výborem po novém návrhu
příslušných plnoprávných členů delegace.

Část druhá - činnost výkonného výboru a jeho řídícího výboru
Článek 18
Činnost výkonného výboru musí být v souladu s ustanoveními článku XII písmeno a) a b) stanov
federace a je doplněno následujícími pravidly:
•
•
•

•
•

•

Hlasování v zastoupení není při schůzích výkonného výboru povoleno.
Předseda může pozvat na schůzi výkonného výboru jakoukoliv osobu, považuje-li to za
užitečné. Ta bude mít právo promluvit, ale nebude mít právo hlasovat
Předseda může nařídit, aby bylo z časových důvodů přijato rozhodnutí korespondenčním
hlasováním; za tím účelem může předložit návrh členům výkonného výboru, který bude
přijat, pokud ve lhůtě nejdéle sedmi dnů obdrží prostou většinu kladných odpovědí. Pokud
nebude předložen k hlasování žádný výslovný písemný protinávrh, bude hlasování
považováno za platné. Ke schválení je třeba získat prostou většinu.
Přes platná svolávací pravidla se může výbor sejít bez svolání, pokud všichni přítomní
členové s touto schůzí souhlasí.
Výkonný výbor může, aniž omezí všeobecné a zvláštní pravomoci, delegovat výkon
jakékoliv své kompetence na předsedu nebo na řídící výbor. Z tohoto eventuálního
delegování jsou však vyloučeny zprávy valnému shromáždění a funkce vyjmenované pod
písmeny a) a b) článku XII.3.
Výkonný výbor může fungovat na plenárním zasedání nebo na výborech svolaných
předsedou, který vyzve určené členy na uvedeném zasedání ke studiu, rozpravě nebo
přípravě námětů v pravomoci výboru.

Článek 19
Činnost řídícího výboru bude v souladu s článkem XIII.3 stanov federace a bude doplněna
následujícími pravidly:
•

Předseda může pozvat na schůze tolik osob, kolik uzná za vhodné, a tyto osoby budou mít
právo promluvit, ale nebudou mít hlasovací právo.

•

•
•

Předseda může nařídit, aby bylo z časových důvodů přijato rozhodnutí korespondenčním
hlasováním a za tím účelem může předložit návrh členům výkonného výboru, který bude
přijat, pokud ve lhůtě nejdéle sedmi dnů obdrží prostou většinu kladných odpovědí. Pokud
nebude předložen k hlasování žádný výslovný písemný protinávrh, bude hlasování
považováno za platné. Ke schválení je třeba získat prostou většinu.
Přes platná svolávací pravidla se může výbor sejít bez svolání, pokud všichni přítomní
členové akceptují tuto schůzi.
Výkonný výbor může, aniž omezí všeobecné a zvláštní pravomoci, delegovat výkon
jakékoliv své kompetence na předsedu. Z tohoto eventuálního delegování jsou vyloučeny
funkce vyjmenované pod písmeny a) a e) článku XIII.3. a ty, které mu byly výslovně
svěřeny výkonným výborem, ledaže by takové rozhodnutí delegování naopak umožnilo.

Část třetí - Předseda, místopředseda, generální sekretář a pokladník
Článek 20
Předseda je zákonným zástupcem federace a plní funkce předního výkonného představitele a
ředitele administrativy federace. Funkce předsedy jsou především tyto:
a. Předsedat schůzím shromáždění, řídit rozpravy a hlasování a rozhodovat o všech otázkách,
které vyplynou při těchto schůzích v souvislosti s výkladem a aplikací pravidel, kterými se
řídí.
b. Svolávat schůze výkonného výboru a řídícího výboru a předsedat jim, řídit rozpravy a
hlasování a rozhodovat o všech otázkách, které vyplynou při těchto schůzích v souvislosti s
výkladem a aplikací pravidel, kterými se řídí.
c. Připravovat úkoly ze shromáždění, výkonného výboru a řídícího výboru a zajišťovat plnění
přijatých usnesení, to vše bez omezení zvláštních pravomocí řídících orgánů.
d. Nařídit, jeví-li se to vhodným pro uskutečnění cílů federace, realizaci směrnic vytyčených
shromážděním nebo výkonným výborem.
e. Starat se o řádné fungování jednotlivých orgánů a výborů federace, řešit vzniklé
procedurální otázky a eventuální konflikty, které mohou vzniknout ve federaci mezi různými
orgány nebo jejich plnoprávnými členy.
f. Být institucionálním představitelem federace v orgánech a organizacích, jejichž je členem, a
vykonávat práva a povinnosti z toho vyplývající jako je účast na oficiálních akcích,
soutěžích, ve výborech či orgánech.
g. Reprezentovat federaci vůči všem veřejným či soukromým fyzickým a právnickým osobám,
které k ní mají buď institucionální nebo právní vztah veřejné či soukromé povahy, či s ní
vedou právní či jiný spor.
h. Plnit všechny dohody a smlouvy s veřejnými nebo soukromými fyzickými a právnickými
osobami, především pak dohody a usnesení o spolupráci, sponzoringu a další podobné. Plnit
úkoly nutné k jejich realizaci a především k získání fondů určených na specifické účely.
i. Přijímat dary, dědictví a odkazy se zástavou nebo bez, žádat o subvence a přijímat je od
všech fyzických a právnických osob a plnit úkoly nezbytné pro to, aby získaný majetek
sloužil účelům určeným dárcem.
j. Starat se o majetek federace, spravovat ho a uchovávat a vykonávat práva s tím spojená.
k. Dohodnout plnění všech činností a administrativních, kupních a dispozičních smluv,
převodních listin a závazků za stejných podmínek, jaké má stanoveny výkonný výbor
článkem XII.3 e) jednacího řádu s kvantitativními limity podle úkonu, který stanoví v tomto
případě výkonný výbor.
l. Inkasovat příjmy federace, schvalovat výdaje federace a vystavovat platební příkazy bez
omezení pravomocí dalších osob, pokud jde o fondy jim svěřené.
m. Přijímat, propouštět a řídit profesionální a jiný personál, zaměstnaný federací a stanovit mu
mzdy či požitky a všeobecně vést a řídit různá oddělení a sekce federace.

n. Udělovat všeobecné nebo zvláštní pravomoci fyzickým a právnickým osobám.
o. Vykonávat další funkce určené stanovami, tímto organizačním řádem a takové, kterými ho
pověří valné shromáždění, výkonný výbor nebo řídící výbor.
Článek 21
Místopředseda zastupuje předsedu v případě nepřítomnosti, nezpůsobilosti nebo zastavení činnosti a
vykonává funkce, jimiž ho výslovně pověří předseda.
V případě zastupování předsedy z důvodu odstoupení, přebírá místopředseda funkci předsedy
dokud valné shromáždění na své první následující schůzi neurčí jeho nástupce.
Článek 22
Funkce generálního sekretáře jsou následující:
a. Provádět zápis protokolu ze schůzí shromáždění, výkonného výboru a řídícího výboru a
rozesílat kopie všem členským zemím.
b. Rozesílat se souhlasem předsedy potvrzená rozhodnutí přijatá shromážděním, výkonným
výborem a řídícím výborem.
c. Zajišťovat vedení a dohled nad oficiálními knihami protokolů a členů federace.
d. Vykonávat další funkce určené stanovami a tímto řádem a ty, kterými ho výslovně pověří
předseda.
Článek 23
Funkce pokladníka jsou následující:
a. Vybírat roční příspěvky plnoprávných členů.
b. Spravovat a vést pod řízením předsedy centrální fond IBSA, vybírat příjmy do fondu,
přidělovat kontinentálním delegacím sumy určené na financování jejich činnosti a provádět
další platby na jejich náklady, zajišťovat souhlas předsedy s platbami, převyšujícími sumu
trvale stanovenou shromážděním, výkonným výborem nebo řídícím výborem.
c. Vést účetnictví centrálního fondu IBSA a uchovávat příslušnou dokumentaci.
d. Pomáhat pokladníkům kontinentálních delegací při výkonu jejich vlastních funkcí.
e. Zpracovávat předpokládaný rozpočet výdajů a zisků centrálního fondu, roční a čtyřletý
rozpočet a finanční zprávu federace.
f. Vykonávat další funkce určené stanovami, organizačním řádem a ty, kterými ho výslovně
pověří předseda.

Kapitola II
Kontinentální delegace
Článek 24
K lepšímu plnění cílů federace bylo vytvořeno pět kontinentálních delegací (Afrika, Amerika, Asie,
Evropa a Oceánie), které působí na území jednotlivých kontinentů a k nimž jsou přiděleni
plnoprávní členové ze zemí patřících do tohoto teritoria. Výkonný výbor může nicméně na žádost
zainteresovaného plnoprávného člena změnit určení kontinentální delegace, která o to požádá,
pokud se prokáží organizační či jiné důvody, které to odůvodní.
Článek 25
Kontinentální delegace nemají vlastní právní subjektivitu a jsou organizovány jako

decentralizované orgány IBSA, které plní funkce stanovené tímto řádem, nebo delegované
výkonným výborem a jeho předsedou a pod jejich vedením a kontrolou.
Článek 26
Kontinentální delegace mají za úkol rozvíjet cíle a funkce federace na svém příslušném území v
souladu se směrnicemi a usneseními výkonného výboru a pod vedením a koordinací předsedy.
Článek 27
V čele každé delegace bude "předseda" nebo delegát zvolený valným shromážděním na návrh členů
tvořících delegaci, který bude členem výkonného výboru IBSA.
Článek 28
Delegát má následující funkce:
a. Svolávat schůze řídícího výboru kontinentální delegace a předsedat jim, řídit rozpravy a
hlasování a řešit procedurální otázky, které by mohly vyplynout ve výboru.
b. Připravovat práci regionálního řídícího výboru a plnit jeho dohody, to vše bez omezení
eventuálních všeobecných či zvláštních pravomocí kohokoliv.
c. Zastupovat IBSA v regionálních sportovních organizacích, v nichž se rozhodne výkonný
výbor přijmout účast a na akcích a v orgánech nebo sdruženích místního nebo regionálního
charakteru či významu, kam bude IBSA pozvána a kam bude výslovně delegován předsedou
IBSA.
d. Plnit další funkce, které mu budou výslovně přiděleny.
Článek 29
Regionální řídící výbor je oficiálním řídícím a správním orgánem delegace. Tvoří ho delegát,
pokladník, regionální sekretář, technický poradce a oční lékař.
Regionální řídící výbor má následující zodpovědnost:
a. Stanovit a schvalovat linii a program činnosti delegace a přijímat příslušná rozhodnutí k
plnění funkcí přidělených delegaci.
b. Schvalovat návrh ročního rozpočtu delegace, návrhy mimořádných rozpočtů, zprávu o
hospodaření a účtech delegace.
c. Schvalovat návrh personálního obsazení a organizační schéma delegace, které však musí být
předloženo ke schválení řídícímu výboru federace.
d. Spravovat majetek a zdroje přidělené delegaci, schvalovat výdaje a vydávat platební příkazy
do limitu stanoveného v rozpočtu federace.
e. Schvalovat vytvoření komisí, studijních či přípravných výborů a radit regionálnímu řídícímu
výboru ve věcech, které má ve své pravomoci.
f. Plnit další funkce, které jsou mu výslovně přidělené tímto řádem nebo kterými ho pověří
řídící orgány federace.
Článek 30
Činnost regionálního řídícího výboru musí být v souladu se stanovami a tímto řádem, jimiž se řídí
činnost řídícího výboru, a s úpravami vyplývajícími z ustanovení této kapitoly.
Článek 31
V případě nepřítomnosti, nemoci nebo zastavení činnosti bude do okamžiku, než bude výkonným
výborem v poslední instanci jmenován nový delegát v souladu s postupem stanoveným tímto

řádem, bude jeho funkci zastávat člen regionálního řídícího výboru, jmenovaný řídícím výborem
federace.
Článek 32
Regionálního pokladníka jmenuje na návrh pokladníka výkonný výbor po posouzení návrhů
plnoprávných členů federace a po vyslechnutí názoru kontinentálního delegáta.
Pokladník má následující funkce:
a. Spravovat fondy přidělené kontinentální delegaci, zajistit inkasování příjmů a jejich vklad
na odpovídající bankovní účet a provádět obvyklé bankovní operace včetně plateb, které
musí být řádně schváleny regionálním řídícím výborem či předsedou federace.
b. Vést účetnictví fondů svěřených kontinentální delegaci a uchovávat příslušné účetní
dokumenty.
c. Zpracovávat předpokládaný roční rozpočet výdajů a zisků a finanční zprávu delegace.
d. Vykonávat všechny další funkce určené stanovami, organizačním řádem a ty, kterými ho
výslovně pověří regionální řídící výbor.
Článek 33
Regionálního sekretáře jmenuje výkonný výbor na návrh sekretáře po posouzení návrhů
plnoprávných členů delegace a po vyslechnutí názoru kontinentálního delegáta. Má následující
funkce:
a. Provádět zápis protokolů z regionálního řídícího výboru a spravovat odpovídající knihy
zápisů.
b. Vydávat se souhlasem delegáta potvrzení přijatých usnesení.
c. Vykonávat veškeré další funkce, kterými bude pověřen.
Článek 34
Technického poradce jmenuje výkonný výbor na návrh technického ředitele po posouzení návrhů
plnoprávných členů delegace a po vyslechnutí názoru kontinentálního delegáta.
Článek 34 a

Očního lékaře jmenuje výkonný výbor na návrh lékařského ředitele po posouzení návrhů
plnoprávných členů delegace a po vyslechnutí kontinentálního delegáta.
Článek 35
Mandát členů regionálního řídícího výboru začíná jejich zvolením a končí zvolením nového
výkonného výboru při řádném shromáždění federace. Kontinentální delegát a členové regionálního
řídícího výboru se vzdají funkcí i z dalších důvodů stanovených v tomto řádu pro členy výkonného
výboru, aby mohl výkonný výbor přistoupit ke jmenování nástupce na zbývající část volebního
období.

Kapitola III
Technické orgány

Část první - Technická komise
Článek 36
Technická komise je sportovně-technickým poradním orgánem výkonného výboru a má následující
funkce:
1. Zpracovávat technická pravidla, kterými se řídí sport nevidomých na světové úrovni a která
schválí výkonný výbor.
2. Stanovit odborné kvalifikace a náležité vzdělání techniků, trenérů, sportovních rozhodčích a
soudců pro nevidomé a systém uznání diplomů vydaných právně uznanými centry a zřídit
identický systém vzdělávání pro všechny členy.
3. Vyjadřovat se ke sportovním projektům a programům a vzájemně se o nich informovat a
vytvářet, je-li to nutné, ad hoc subkomise pro sportovní rozvoj, mládež a ženy.
4. Vyhotovit zprávy ze soutěží, jichž se zúčastní reprezentace nevidomých sportovců.
5. Vypracovat kalendář mezinárodních sportovních soutěží, jichž se zúčastní nevidomí
sportovci, a předložit ho ke schválení výkonnému výboru nebo jeho řídícímu výboru.
6. Připravit mezinárodní kalendář kurzů, seminářů, činností a programů sportovního rozvoje,
které povedou k šíření sportu a předložit ho ke schválení výkonnému výboru nebo jeho
řídícímu výboru.
7. Navrhnout kriteria pro účast a klasifikaci na regionálních a světových mistrovstvích a na
paralympijských hrách, jichž se účastní nevidomí sportovci.
8. Navrhnout a organizovat kurzy pro cvičitele, trenéry, sportovní rozhodčí a soudce pro
nevidomé a zrakově postižené, které jim umožní získat licenci uznanou na mezinárodní
úrovni.
9. Vést řádně tabulky rekordů, nejlepších výsledků a obecně všechny statistiky účasti
nevidomých sportovců na mezinárodních soutěžích.
10. Poskytovat rady týkající se nákupu sportovního vybavení a koncepce sportovních zařízení,
pokud bude požádán o spolupráci.
11. Provádět ověřovací studie sportovního vybavení a předkládat je výkonnému výboru.
12. Připravovat didaktický materiál pro výuku sportu nevidomých osob.
13. Spolupracovat a radit při organizování mistrovství, pokud ho o to výkonný výbor požádá.
14. Doporučovat výkonnému výboru eventuální zařazení nových sportovních disciplin.
15. Vykonávat všechny další funkce, kterými ho výkonný výbor pověří.
Článek 37
Technickou komisi bude tvořit technický ředitel, který jí bude předsedat, předsedové všech
sportovních subkomisí, jeden zástupce lékařské komise, dva zástupci sportovců a jeden zástupce
pověřený zaznamenáváním rekordů.
Článek 38
Předsedy každé sportovní subkomise bude jmenovat výkonný výbor na návrh technického ředitele
po posouzení kandidatur předložených plnoprávnými členy.
Zástupci sportovců a zástupce pověřený zaznamenáváním rekordů budou také jmenováni
výkonným výborem na návrh technického ředitele po posouzení návrhů plnoprávných členů.
Zástupce lékařů bude jmenován výkonným výborem na návrh lékařského výboru po posouzení
návrhů plnoprávných členů.
Plnoprávní členové předkládající kandidatury, které budou nakonec vybrány, zaplatí výdaje spojené
s výkonem této funkce, které nebudou pokryty z rozpočtu centrálního fondu IBSA či z fondu jiné
osoby nebo instituce.

Článek 39
Technickému řediteli přísluší svolávat technickou komisi, předsedat jejím schůzím, řídit rozpravy a
řešit všechny vzniklé procedurální otázky.
Technický ředitel také zastupuje technickou komisi a zajišťuje plnění přijatých usnesení.
Článek 40
Technická komise jmenuje ze svých členů zástupce technického ředitele, který ho nahradí v případě
nepřítomnosti, nemoci či odchodu, do doby než výkonný výbor jmenuje jeho nástupce. Za
předpokladu že se předseda technické komise a/nebo jeho zástupce nemůže zúčastnit schůze IBSA,
kde je zastupování povoleno, či schůze IPC (Mezinárodního paralympijského výboru) nebo
jakékoliv jiné organizace nebo manifestace na niž je pozván, může technická komise pověřit
jednoho ze svých členů, aby ji na těchto akcích zastupoval.
Článek 41
Technická komise jmenuje osobu, která bude pověřena redigováním protokolů z jejích schůzí.
Článek 42
Výkonný výbor může na návrh technické komise akceptovat vytvoření technických subkomisí
specializovaných na různé sportovní disciplíny, které budou spolupracovat s technickou komisí a
budou radit v otázkách týkajících se jejich příslušného sportu.
Technické subkomise se budou skládat z předsedy a nejméně čtyř členů, reprezentujících různé
kontinenty, kde se sport provozuje, bude-li to možné.
Členové budou zvoleni technickou komisí na návrh technického ředitele po posouzení kandidatur
předložených plnoprávnými členy. Tyto volby musí uvést v platnost výkonný výbor na návrh
technického ředitele. Plnoprávní členové předkládající kandidatury, které budou nakonec vybrány,
zaplatí výdaje spojené s výkonem této funkce, které nebudou pokryty z rozpočtu ústředního fondu
IBSA či z fondu jiné osoby nebo instituce.
Článek 43
Technické subkomise jmenují osoby na post místopředsedy. Jmenován bude vždy jeden z členů a
ten bude také pověřen redigováním protokolů a bude plnit funkce uvedené v článcích 40 a 41 tohoto
řádu.
Článek 44
Mandát řádných členů technické komise a subkomisí začíná v okamžiku jejich zvolení a končí
zvolením nového výkonného výboru při řádném valném shromáždění.
Jejich mandát může být ukončen z následujících důvodů:
a.
b.
c.
d.

Úmrtím.
Dobrovolnou demisí přijatou technickou komisí.
Rozhodnutím výkonného výboru na návrh technického ředitele.
Zákazem vykonávat funkce ve federaci na základě uložení sankce.

Výkonný výbor má v takovém případě povinnost přikročit na návrh technického ředitele nebo
lékařské komise k volbě nástupce, který bude vykonávat funkci po zbytek volebního období.

Článek 45
Technická komise a technické subkomise budou fungovat podle následujících pravidel:
1. Technická komise a technické subkomise se budou scházet, kdykoliv je svolá předseda, ze
své vlastní iniciativy nebo na žádost 2/3 členů nejméně jednou ročně.
Budou-li se konat mistrovství světa a paralympijské hry, bude se každoroční schůze
technických subkomisí časově shodovat s těmito událostmi a všichni členové IBSA na ně
budou pozváni. Při této schůzi subkomise musí:
a. Podat zprávu o rozvoji sportu v období uplynulém od poslední schůze.
2. Prodiskutovat pravidla a řády a předložit eventuální návrhy reforem, které prostuduje a
posoudí technická komise.
3. Prodiskutovat sportovní kalendář na příští dva roky a předložit příslušné návrhy technické
komisi.
4. Písemné svolání bude zasláno všem členům dva měsíce před předpokládaným datem schůze,
kromě urgentních důvodů, kdy je předběžné oznámení uvedeno v agendě.
Schůze je právně platná, když všichni přítomní členové souhlasí s tím, že se sejdou a
projednají určenou agendu.
5. Přítomnost na schůzích je povinná, zastupování není povoleno.
6. Technická komise a technické subkomise se mohou sejít a přijmout právně platná
rozhodnutí, pokud se schůze zúčastní alespoň třetina členů.
7. Všechna usnesení budou přijata prostou většinou hlasů členů přítomných na schůzích. V
případě rovného počtu hlasů má rozhodující hlas předseda.
8. Komise a subkomise se mohou scházet na plenárním zasedání nebo v dalších komisích ke
studiu a přípravě námětů z plenárního zasedání nebo řídícího výboru, které jsou v jejich
kompetenci. Předseda musí vyslovit s vytvořením těchto komisí souhlas a určit ze členů
komise nebo subkomise osoby, které ho budou tvořit.
9. Předseda může na schůze komise nebo technických subkomisí pozvat osoby, které považuje
za vhodné. Budou mít právo promluvit, ale ne hlasovat.
10. Členové technické komise se mohou účastnit schůzí technických subkomisí. Budou mít
právo promluvit, ale ne hlasovat.
11. Protokol ze všech schůzí technické komise a subkomisí bude redigován a budou v něm
zrekapitulovány všechny nastolené otázky a přijatá usnesení. Bude redigován osobou, která
je tím pověřena a bude rozeslán všem členům orgánu do 4 týdnů od data schůze. Bude
považován za schválený, pokud do 6 týdnů od odeslání nebude vznesena účastníky schůze
žádná připomínka.
Po schválení podepíše protokoly z technických subkomisí předseda a odpovědný zapisovatel
a zašlou se technickému řediteli.
12. Předseda může v urgentních případech dát souhlas s přijetím rozhodnutí korespondenční
cestou; v takovém případě platí pravidla uvedená v článku 19 tohoto řádu.

Část druhá - Lékařská komise
Článek 46
Funkce lékařské komise jsou tyto:
•
•
•

Analyzovat v úzké spolupráci s technickým ředitelem rizika, plynoucí z provozování každé
sportovní disciplíny a doporučovat disciplíny nejpřístupnější pro nevidomé.
Stanovit oftalmologickou klasifikaci sportovců.
Zavést v koordinaci s národními federacemi plány lékařských kontrol sportovců .

•
•
•
•
•
•

Studovat a zlepšovat ve spolupráci s technickým ředitelem bezpečnostní opatření používaná
ve sportu.
Organizovat a propagovat semináře, kongresy, kurzy a setkání věnovaná sportovní medicíně
pro nevidomé a osoby se zrakovou nedostatečností.
Vyhotovit a vydat se souhlasem výkonného výboru IBSA příručky a brožury o medicíně v
oblasti sportu.
Provádět antidopingové kontroly při pořádání každého oficiálního mistrovství a sledovat
spisy vedené příslušnými národními federacemi o pozitivních kontrolách.
Udržovat a spravovat informační bázi se stálou klasifikací sportovců. Kontinentální oční
lékaři předají výsledky klasifikací z regionálních mistrovství lékařskému řediteli.
Vykonávat veškeré další funkce, které mu svěří výkonný výbor.

Článek 47
Lékařskou komisi tvoří lékařský ředitel, dva antidopingoví odborníci, dva odborníci na sportovní
lékařství a pět lékařů - oftalmologů zastupujících každou z kontinentálních delegací. Jsou
jmenováni výkonným výborem na návrh lékařského ředitele po posouzení kandidatur předložených
plnoprávnými členy.
Plnoprávní členové, kteří předloží kandidatury členů, kteří budou nakonec zvoleni, musí uhradit
výdaje spojené s výkonem této funkce, které nebudou pokryty z rozpočtu ústředního fondu IBSA či
z fondu jiné osoby nebo instituce.
Očním klasifikátorům bude povoleno provádět klasifikaci pod kontrolou oftalmologů z lékařského
výboru.
Článek 48
Články 39, 40, 41, 44 a 45 tohoto řádu budou s příslušnými úpravami aplikovatelné na lékařskou
komisi.

Kapitola IV
Finanční režim
Článek 49
Zdroje federace pocházejí z řádných členských příspěvků a řádně přijatých darů a odkazů, z
příspěvků, pomoci nebo subvencí od osob nebo veřejných či soukromých institucí; dále z příjmů
pocházejících přímo či nepřímo z organizování nebo provozování sportovních soutěží a dalších
činností, které se mohou konat souběžně s činnostmi rozvíjenými federací v souladu s jejími cíli a
úkoly, a také z příjmů či zisku z vlastního majetku.
Článek 50
Peníze a další finanční jmění, které je součástí majetku IBSA, bude uloženo na bankovní účet a v
případě dalšího jmění tvořícího tento majetek, budou přijata co nejvhodnější opatření k jeho
ochraně, správě a rentabilnosti.
Pravomoc otevřít běžný účet na jméno federace má výkonný výbor, řídící výbor a předseda.
Předseda musí předem schválit také zřízení běžných účtů jakýmkoliv orgánem či činitelem, včetně
jeho provozního a dispozičního režimu. Jemu budou také zasílány pravidelně kompletní informace
o pohybech na účtu.

Článek 51
K zajištění běžné finanční správy federace byl zřízen ústřední fond IBSA. Tvoří ho příjmy z
členských příspěvků, účastnické výdaje z mistrovství schválené IBSA a další běžné příjmy či příjmy
pocházející z běžné činnosti federace.
Z ústředního fondu se hradí výdaje ústředních orgánů federace stanovené valným shromážděním
nebo výkonným výborem a také finanční částky určené kontinentálním delegacím.
Článek 52
Finanční správa ústředního fondu IBSA musí být v souladu s režimem ročního rozpočtu v tom
smyslu, že tam budou moci být jen fondy, z nichž budou dotovány schválenou sumou pojmy
výslovně označené v ročním rozpočtu.
Článek 53
Rozpočet ústředního fondu sestaví pokladník federace s pomocí předsedy a s přihlédnutím k
předpokládaným rozpočtům jednotlivých kontinentálních delegací.
Rozpočet musí schválit výkonný výbor do 31. prosince každého roku.
Článek 54
Částky přidělené do rozpočtu ústředního fondu budou limitované, jak v množství tak v účelovosti.
Předseda však bude moci povolit převody, navýšení a veškeré další změny úvěrů přidělených v
rozpočtu.
Jestliže nebude moci být výdaj uhrazen z částek přidělených z rozpočtu ústředního fondu, přistoupí
výkonný výbor ke schválení mimořádného rozpočtu.
Článek 55
Předseda má výlučnou pravomoc přijmout veškeré subvence od veřejných či soukromých orgánů,
jakož i dary a odkazy se zástavou či bez, od všech fyzických či právnických osob a stanovit jejich
určení tak, aby byla vždy respektována vůle dárce.
Každou žádost o subvenci, nabídku na poskytnutí daru či ustanovení dědicem musí schválit
předseda.
Správu těchto fondů bude zajišťovat orgán určený předsedou, který mu bude skládat podrobné účty
ze své činnosti a bude mu předávat veškeré požadované informace a dokumenty.
Článek 56
Předseda se ujme řízení a kontroly finanční správy federace.
Na základě toho, co předchází, má předseda tyto funkce:
a. Schvaluje výdaje a nařizuje platby z ústředního fondu IBSA u částek překračujících limit,
který může schválit pokladník.
b. Schvaluje výdaje a nařizuje platby kontinentálním delegacím hrazené z ústředního fondu a z
dalších fondů nad částku stanovenou v ročním rozpočtu či na základě dohody o přidělení.
c. Schvaluje výdaje a přebírá závazky přesahující roční fiskální období.
d. Schvaluje výdaje a nařizuje platby z fondů, které nejsou součástí ústředního fondu a jejichž
správa a dispozice jsou vázány na souhlas výkonného výboru nebo na vůli dárce těchto
fondů.
e. Provádět řádnou kontrolu finanční správy. K tomu bude mít nejvyšší pravomoci, aby získal

tolik informací o činnosti různých orgánů federace, kolik potřebuje ke kontrole jejich
činnosti a finančních dokladů sám nebo prostřednictvím osob, které k tomu jmenuje. Ve
všech případech, během tří měsíců po uzavření fiskálního období poskytne pokladník a další
orgány odpovědné za správu všech fondů, které vlastní IBSA, předsedovi roční účty a
finanční zprávu řádně opatřenou auditem nezávislého odborníka, pokud to předseda
požaduje.
Článek 57
Výkonný výbor schválí účty ústředního fondu IBSA jako přílohu výsledku hospodaření fondu v
rámci bilance fondu do 31. prosince.

Kapitola V
Mistrovství
Článek 58
Oficiálními mistrovstvími IBSA jsou mistrovství světa, kontinentální mistrovství nebo hry a
mezinárodní poháry nebo turnaje oficiálního charakteru zapsané ve sportovním kalendáři IBSA.
Konání oficiálních mistrovství IBSA musí být v souladu se sportovním kalendářem vydaným
výkonným výborem na návrh technické komise a musí být pořádána plnoprávným členem, kterému
bude právo pořádat mistrovství výslovně uděleno kompetentními orgány federace v souladu s
pravidly a postupy stanovenými tímto řádem.
Článek 59
Oficiální mistrovství jsou výlučným majetkem IBSA, která vlastní všechna práva spojená s jejich
organizací a pořádáním, a především všechna práva spojená s jejich provozováním, šířením a
reprodukováním všemi prostředky.
Přihláška organizací, sportovců a dalších účastníků obsahuje výslovné uznání vlastnictví IBSA a
výlučný převod práv na ni. IBSA má pravomoc převádět na třetí strany práva ke snímkům,
komercializaci a využití obecně, která by jim mohla náležet vzhledem k jejich účasti na mistrovství,
soutěžích a vystoupeních.
Článek 60
Organizace a pořádání oficiálních mistrovství a dalších soutěží schválených IBSA musí být
nezbytně v souladu alespoň s následujícími pravidly, aniž poruší další podmínky stanovené v
příslušné organizační smlouvě nebo v sankční dohodě.
a. Všechny sportovní disciplíny zařazené na mistrovství musí být v souladu s mezinárodními
pravidly uznanými IBSA a s jejich úpravami či dodatky.
Organizační výbor odpovídá za zajištění účasti nezbytných rozhodčích, soudců a
funkcionářů respektujících platná mezinárodní pravidla, kteří mají potřebnou kvalifikaci a
třídu a znají pravidla IBSA. IBSA si vyhrazuje právo jmenovat oficiální rozhodčí, pokud to
bude považovat za vhodné.
b. Řády oficiálních mistrovství a pravidla týkající se účasti a přihlášek musí vždy schvalovat
výkonný výbor na návrh technické komise.
c. Na všech mistrovstvích se používají klasifikační pravidla vydaná IBSA.
d. Organizační výbor je odpovědný IBSA za kompletní přípravu sportovních zařízení a drah
podle současných platných mezinárodních pravidel a norem uznaných sportů a podle

poznámek a úprav IBSA. Tato pravidla obsahují nezbytné vybavení a nástroje, nezbytná
zařízení pro časomíru, měření a značení; navíc upřesňují, že dráhy a sportovní zařízení musí
být přístupná a v dobrém stavu.
IBSA jmenuje jednoho nebo více technických delegátů k dohledu nad dodržováním platných
pravidel a norem, podle směrnic a instrukcí stanovených organizačním výborem. Cestovní a
pobytové výlohy technických delegátů IBSA bude hradit organizační výbor.
e. IBSA je jedinou autoritou při řešení reklamací a stížností sportovců, účastníků a členů ve
všech otázkách týkajících se klasifikace, účasti i ve sportovních a lékařských otázkách.
Může určit zvláštního odvolacího soudce pro každé mistrovství.
Článek 61
Pořadatele oficiálního mistrovství určí řídící výbor na návrh technické komise s výhradou zprávy
jedné nebo více zainteresovaných technických subkomisí a řídícího výboru kontinentální delegace,
jestliže mistrovství má stejnou nebo menší oblast působnosti jako jeho území.
Nabídky na uspořádání různých oficiálních mistrovství budou předloženy v souladu s oficiálním
schvalovacím formulářem generálnímu sekretariátu ve stanovené lhůtě.
Jakmile dojde k výběru z několika kandidátů, bude podepsána smlouva, v níž budou zakotveny
různé povinnosti pořadatelské asociace a práva udělená pro pořádání ze strany IBSA. Smlouvu
podepíše předseda IBSA nebo delegovaný člen výkonného výboru a zástupce plnoprávného člena,
který bude pořadatelem.
Článek 62
O zájmu pořádat neoficiálních mistrovství musí plnoprávný člen informovat generálního sekretáře a
bude pověřen řídícím výborem na návrh technické komise a s výhradou zprávy technické
subkomise a kontinentální delegace činné na území, kde by se mělo mistrovství konat.
Na žádost budou přiloženy dokumenty s charakteristikou turnaje z hlediska sportovního a
organizačního a prostředky, které má organizační výbor k dispozici při pořádání.
Dohoda o přidělení bude obsahovat finanční, technické a sportovní podmínky, jimiž se budou
soutěže řídit.

Kapitola VI
Sportovní disciplína
Článek 63
Plnoprávní členové, představitelé federace, sportovci, technický personál, doprovod a ostatní
účastníci oficiálního mistrovství a dalších soutěží schválených IBSA jsou subjekty sportovní
disciplíny federace.
Článek 64
Výkon sportovních disciplinárních pravomocí budou provádět:
a. Rozhodčí nebo soudci při setkáních nebo soutěžích, která podléhají pravidlům stanoveným v
ustanoveních každé sportovní disciplíny.
b. Orgány federace v případě plnoprávných členů, sportovců, trenérů, doprovodů a dalších
účastníků oficiálních mistrovství a dalších soutěží schválených IBSA.

Článek 65
Disciplinární přestupky jsou následující:
a. Porušení uložených sankcí.
b. Činnost, která směřuje k ovlivnění výsledku soutěže nebo závodu předem finančními
prostředky, zastrašováním nebo pouhými dohodami.
c. Propagace, nabádání k požívání nebo konzumace látek nebo farmakologických skupin
zakázaných federací nebo použití jakýchkoliv dalších metod vedoucích k umělému zvýšení
tělesné zdatnosti sportovců nebo ke změně výsledků soutěží.
d. Odmítnutí podrobit se povinným kontrolám orgánů federace a dalších kompetentních osob
nebo každé jednání nebo opomenutí, které zabrání či naruší zdárný průběh těchto kontrol.
e. Agresivní a neloajální chování, postoje a gesta sportovců a hráčů vůči rozhodčím, ostatním
hráčům nebo veřejnosti.
f. Nerespektování dohod valného shromáždění, výkonného výboru nebo předsedy a také
tohoto organizačního řádu a dalších pravidel a nařízení federace.
g. Pořádání mistrovství nebo sportovních soutěží bez povinného povolení nebo v rozporu s
podmínkami uvedenými ve smlouvě nebo sankční dohodě.
h. Všeobecně známé a veřejné projevy, které poškozují sportovní dekorum a důstojnost.
i. Další chování, které je v rozporu se sportovními pravidly každé sportovní disciplíny nebo s
všeobecnými sportovními pravidly federace.
Článek 66
Přestupková komise stanoví následující sankce podle závažnosti, veřejného významu, opakování
nebo újmy na významu sportu nevidomých:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Upomínka.
Veřejné napomenutí.
Zákaz zastávat jakékoliv místo ve federaci.
Pozastavení práva účastnit se oficiálních i jiných soutěží pořádaných IBSA.
Pokuty.
Pozastavení členství nebo vyloučení z federace. Odvolání.
Další sankce uvedené ve sportovních pravidlech pro každou disciplínu.

Článek 67
Disciplinární pravomoc pro případ porušení pravidel hry nebo soutěže v jejich průběhu budou
vykonávat rozhodčí a soudci jednotlivých disciplín. Dotyčné osoby se mohou proti rozhodnutí
odvolat k odvolacímu výboru soutěže, pokud existuje nebo k příslušné technické subkomisi.
Další sankce může uložit řídící výbor s výhradou vyšetření záležitosti předsedou nebo osobou, která
byla jmenována a kterou vyslechne ve lhůtě 15 dní. Uložení sankcí jako odvolání, pozastavení
členství nebo vyloučení z federace jsou v kompetenci výkonného výboru.

Kapitola VII
Sportovní arbitráž
Článek 68
Plnoprávní členové pouhou příslušností k federaci, sportovci, technici, doprovod a další účastníci
oficiálních mistrovství a dalších soutěží pouhou přihláškou do soutěže nebo závodu, funkcionáři
federace přijetím této funkce:
a. Se výslovně zříkají u soudu jakéhokoliv druhu, jurisdikce a státní příslušnosti vedení sporů,

které by mohly vést ke konfrontaci s federací či jejími orgány, zástupci nebo zaměstnanci a
které vyplývají z aplikace pravidel stanov, tohoto řádu i všech dalších, kterými se řídí
činnost federace, pořádání a konání mistrovství a soutěží, účast na nich i na všech dalších
sportovních akcích.
b. Řešení konfliktů bude výslovně podléhat rovnoprávné arbitráži podle španělského
arbitrážního práva, které za tím účelem zřídí tříčlennou arbitrážní komisi.
c. Musí výslovně respektovat rozhodnutí arbitráže.

Přechodné ustanovení
Jednotlivé orgány federace se do tří měsíců přizpůsobí složení a chodu podle tohoto řádu. Orgány
kompetentní ke jmenování svých členů přijmou v této věci nezbytná opatření.

Dodatečné ustanovení
Řídící výbor a předseda federace v rámci svých kompetencí mohou schválit jakákoliv pravidla
nezbytná pro dobré rozpracování nařízení organizačního řádu.

Závěrečné ustanovení
Tento řád vstupuje v platnost dva měsíce od data schválení, v okamžiku kdy budou odstraněna
všechna pravidla, která jsou s ním v rozporu.

