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1.

ÚVOD

Na zasedání Rady v roce 2008 v Kapském Městě (RSA) byl rozšířen článek 5.1 Technických
předpisů FIG a byla zavedena zásada povinné licence neboli „gymnastického pasu“.
Článek 5.1. Obecná práva účasti na soutěžích a licence
Oficiální soutěže FIG jsou otevřené pro gymnasty/ky, kteří:
•
•
•
•
•

jsou členy federací přidružených k FIG
mají státní příslušnost federace v souladu se statutem FIG, Technickými předpisy a
Olympijskými předpisy
splňují požadavky stanov (stejně jako podmínky přijetí)
splňují stanovené výkonnostní předpoklady (tzn. limity)
mají platnou licenci, dokud je vyžadována předpisy pravidel vypracovaných
Výkonným výborem FIG

O následujících pravidlech rozhodl Výkonný výbor FIG na základě výše uvedeného článku
5.1. technických předpisů FIG.

2.

POVINNÁ LICENCE NEBO „GYMNASTICKÝ PAS“

Všichni gymnasté (junioři a senioři) musí mít platnou licenci FIG, aby se mohli účastnit
mezinárodních soutěží. Tomuto pravidlu nepodléhají akce „Gymnastiky pro všechny“.
Dle těchto Licenčních pravidel jsou níže uvedené soutěže definovány jako mezinárodní
soutěže:
-

3.

Mistrovství světa
Kontinentální šampionáty a hry
Všechny multisportovní hry (Olympijské hry, Světové hry, Středomořské hry, Hry
Commonwealthu, Středoamerické hry, Univerziády atd.)
Světové poháry
Mezinárodní akce schválené FIG

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ FIG LICENCE

Licence FIG může být udělena gymnastům/gymnastkám, kteří:
-

splňují podmínky uvedené v článku 5.1 technických předpisů FIG
osobně podepsali Dodatek I Licenčních pravidel (Licence FIG – přihláška nebo
přihláška „R“). Podpisem, gymnastky/gymnasté:
1. potvrzují, že přečetli Stanovy FIG, Etický kodex FIG a IOC, Kodex chování FIG,
Technické předpisy FIG, Licenční pravidla FIG, Antidopingová pravidla FIG,
Světový antidopingový kodex včetně Mezinárodních Standardů, stejně jako
Pravidla, Akreditační pravidla FIG, a všechna ostatní pravidla a předpisy FIG a
jejich dodatky a zavazují se je dodržovat a být jimi vázáni
2. souhlasí s tím, aby údaje zadané do databáze FIG (životopis atd.) a shromážděné
při různých příležitostech, jako jsou soutěže (např. výsledky, hodnocení atd.), byly
zveřejněny prostřednictvím oficiálních kanálů FIG
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3. udělují souhlas s vytvořením jejich profilu ve WADA ADAMS nebo v jakémkoli
jiném podobném systému od autorizované národní antidopingové organizace
(NADO) ve shodě s informacemi FIG pro sdílení LICENČNÍCH PRAVIDEL 2019 4
201903_LICENCE RULES_E_V.3.1, které se do těchto datových systémů zadávají
a týkají se dopingových kontrol, místa pobytu a terapeutických výjimek
4. potvrzují, že sami absolvovali Výukový program sportovce o zdraví a anti dopingu
(ALPHA) a získali certifikát ALPHA. Toto je eLearningový program vyvinutý
společností WADA a dostupný na platformě eLearning ADeL (k dispozici na
https://adel.wada-ama.org
-

4.

jsou členy federace přidružené k FIG s dobrou pověstí
obdrželi podpis Předsedy nebo Generálního tajemníka své národní federace na
formuláři žádosti

KONTROLA LICENCÍ

Při registraci
Organizační výbory akcí uvedených v článku 2 těchto pravidel musí kontrolovat licence všech
gymnastů/gymnastek nejpozději v termínu nominativních přihlášek.
Registrace gymnasty/gymnastky, který/á nemá licenci FIG, se považuje za zamítnutou.
Organizační výbor musí informovat přidruženou federaci o daném gymnastovi/gymnastce.
Pokud gymnasta/gymnastka nemá licenci FIG, ale přihláška byla na FIG podána ještě před
termínem nominativní přihlášky a FIG má všechny požadované informace, Organizační výbor
může gymnastovi/gymnastce povolit účast na akci, pokud při akreditaci předloží svoji licenci
FIG.

Při akreditaci
Gymnasté/gymnastky, kteří při akreditaci nepředloží platnou licenci FIG, se nebudou moci
dané soutěže zúčastnit.
Pokud gymnasta/gymnastka nemůže při akreditaci předložit svoji licenci FIG, může
organizační výbor na oficiálním webu FIG zkontrolovat, zdali má příslušná gymnastka platnou
licenci, nebo ne. Pokud toto může organizační výbor včas ověřit, může se
gymnasta/gymnastka zúčastnit soutěže po zaplacení poplatku 20, - CHF organizačnímu
výboru.
Pokud gymnastka předloží neplatný průkaz nebo pokud organizační výbor nebude moci
ověřit platnost zapomenutého průkazu, nesmí gymnasta/gymnastka soutěžit.

5. PLATNOST LICENCE
Licence je platná dva roky od data jejího uvedení v platnost.
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6. ČASOPIS „WORLD OF GYMNASTICS“
Držitelé licencí mají přístup do online časopisu „World of Gymnastics“, který je k dispozici na
webových stránkách FIG.

7.

POJIŠTĚNÍ

Na svém zasedání, které se konalo 22. února 2012, Výkonný výbor FIG souhlasil, že od 1.
ledna 2013 nabídne všem držitelům licencí doplňkové pojištění. Pojistné bude placeno FIG
bez dopadu na licenční poplatek.
Pojistné podmínky jsou uvedeny v příloze II této smlouvy a jsou k dispozici v administraci FIG.
FIG si vyhrazuje právo toto zvláštní pojištění kdykoli zrušit s výpovědní lhůtou 4 měsíce. Toto
dodatečné pojištění nevede k žádné další zátěži pro FIG a neznamená novou odpovědnost
pro FIG, protože nezbavuje federaci ani držitele licence povinnosti uzavřít pojištění podle
kapitoly „Finanční ustanovení“ Technických předpisů.

8. SEZNAM DRŽITELŮ LICENCÍ „PROHLÍŽEČ LICENCÍ FIG“
Seznam všech držitelů licencí s aktuálně platnou licencí bude zveřejněn na webových
stránkách FIG prostřednictvím „Prohlížeče licencí FIG“.
Tento seznam se automaticky aktualizuje a zahrnuje všechny platné licence v daném
okamžiku. Licence, jejichž platnost vypršela, jsou ze seznamu systematicky mazány.
Zveřejněné informace zahrnují následující údaje:
-

Licenční číslo
Disciplína
Celé jméno gymnastky (příjmení a křestní jména)
Federace / národnost
Rok narození
Pohlaví
Datum vypršení platnosti licence

9. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI A POPLATEK
O licence pro své gymnastky mohou žádat pouze členské federace FIG s dobrou pověstí.
Formuláře přihlášek musí být předloženy nejméně jeden (1) měsíc před termínem pro
nominativní registraci související akce Mezinárodní gymnastická federace.
Přihláška je vyžadována pro každého gymnastu/gymnastku. Musí být k dispozici na webových
stránkách FIG v části „Databáze FIG“ (všechny profily gymnastů jsou zpracovány počítačem v
„Databázi FIG“) nebo k ní jsou připojeny. Přihlášky lze kdykoli vyplnit online (web FIG) a zaslat
e-mailem do kanceláře FIG.
Formuláře žádosti musí být řádně vyplněné, podepsané a orazítkované Prezidentem nebo
Generálním sekretářem příslušné členské federace.
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Přihlášky podepisuje gymnasta/gymnastka. Všechny formuláře souhlasu od nezletilých
žadatelů musí být podepsány jejich právním zástupcem nebo v souladu s právními předpisy
země žadatele.
Poplatek činí 30,00 CHF za licenci.
Po doručení licence FIG bude zaslána členské federaci zaslána faktura. Platební podmínky:
do 30 dnů (od data vystavení faktury).
FIG se podíly 50 % na celkových nákladech na licenci. Tato částka je již odečtena z výše
uvedeného poplatku.
Mezi tyto poplatky patří vydání a dodání licence, integrace do seznamu držitelů licence v
prohlížeči licencí „FIG“ a přístup do našeho online časopisu „World of Gymnastics“.

10. INFORMACE POŽADOVANÉ PRO ŽÁDOST
Požadované informace z formuláře žádosti o licenci FIG musí být řádně online vyplněny
příslušnou federací, a to následujícím způsobem:
-

Název členské federace FIG
Příjmení gymnastky
Křestní jméno
Adresa gymnastky, PSČ, město, stát, země
E-mailová adresa gymnastky
Disciplína (MAG, WAG, RG, TRA, AER, ACRO nebo PK)
LICENČNÍ PRAVIDLA 2019 6 201903_LICENČNÍ PRAVIDLA_E_V.3.1
Číslo pasu, země a platnost
Pohlaví
Datum narození
Fotografie (Barevná pasová fotografie na jasném a prostém pozadí (formát .jpg, max.
800x600 pixelů a max. 1 MB)
Kopie platného pasu (formát .jpg, max. 800x800 pixelů a max. 1Mb)
Podpis gymnastky (a zákonného zástupce, pokud je gymnastka nezletilá)
Podpis Prezidenta nebo Generálního sekretáře členské federace
Razítko členské federace

Příslušná členská federace je plně odpovědná za veškeré informace a dokumenty poskytnuté
ve formuláři žádosti. Tato informace bude zveřejněna na veřejném webu FIG, jakožto i na
dalších oficiálních kanálech FIG.

11. OBSAH LICENCE
Licence bude plastová karta ve formátu 85 mm x 54 mm a bude obsahovat následující
informace:
-

Logo a název FIG
Fotografie gymnastky
Číslo licence
Státní příslušnost / federace
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-

Celé jméno gymnastky
Datum narození
Pohlaví
Disciplína (MAG, WAG, RG, TRA, AER, ACRO nebo PK)
Funkce
Podpis gymnastky (na zadní straně)

12. OBNOVENÍ LICENCE
Licence je platná dva roky od data její platnosti. Žádosti o obnovení budou přijímány šest (6)
měsíců před datem ukončení platnosti. Pokud dojde k obnovení během tohoto období,
platnost licence se prodlouží o dva roky od data vypršení platnosti. Pokud se obnovení týká
licence, jejíž platnost vypršela, je platnost licence dva roky od data platnosti obnovení.
Žádost o obnovení musí být podána nejméně jeden (1) měsíc před termínem pro
nominativní registraci dané akce.
Chcete-li obnovit licenci, je třeba vyplnit „Formulář žádosti o obnovení licence“. Tento
formulář bude k dispozici v profilu gymnastky (v databázi FIG), jakmile budou jeho údaje
aktualizovány a připojeny jeho národní federací.
Gymnastka si musí ponechat svůj starý licenční průkaz, který zůstává platný. Tento proces
nevyžaduje vydání nové licenční karty.
Poplatek činí 30,00 CHF za obnovení licence.

13. ZTRÁTA LICENČNÍ KARTY
V případě ztráty bude FIG okamžitě informována a bude vydána nová karta (bez další
žádosti), která nahradí ztracenou kartu.
Federaci budou účtovány náklady ve výši 30,00 CHF.

14. PORUŠENÍ LICENČNÍCH PRAVIDEL FIG

Jak je uvedeno v čl. 2. těchto pravidel je licence povinná a musí být předložena na
všech mezinárodních soutěžích FIG. Za kontrolu mezinárodních soutěží odpovídají
kontinentální odbory, skupiny a členské federace.
Kontinentální unie, skupiny a organizující členské federace jsou odpovědné za prosazování
licenčních pravidel FIG na soutěžích pořádaných pod jejich záštitou.
V případě porušení licenčních pravidel, tzn. gymnastka soutěží s neplatnou nebo bez platné
licence, bude gymnastka diskvalifikována a medaile a prize money budou vráceny.
Za každé jednotlivé porušení bude organizující členská federace potrestána pokutou ve výši
2 000 CHF. V případě opakovaného porušení stejné federace bude případ předložen
disciplinární komisi FIG.
FIG si vyhrazuje právo odebrat licenci v případě disciplinárního postihu vůči držiteli licence.
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Tato licenční pravidla aktualizoval Výkonný výbor na svém zasedání v listopadu 2018 v Baku
(AZE). Nahrazují všechny předchozí verze a vstoupí v platnost 1. ledna 2019.

Lausanne, prosinec 2018
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