Riigi kood ..........
Sõudja nõusoleku vorm (versioon 2017 UUENDATUD 20.02.17)
Täisnimi (nagu kirjas passis):
Riik (Föderatsioon): .................

Sugu (M või N): ......... Sünniaeg (päev/kuu/aasta): ......../....../............

See on kinnitamaks, et olen lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud käesoleva dokumendi sisu.

1.

2.

3.

Sõudja või roolimehena kes on sõude föderatsiooni liige, mis on rahvusvahelise sõude föderatsiooni (FISA) liige nõustun järgima FISA
võistlusreegleid ja muid reegleid, mis reguleerivad FISA regatte ja rahvusvahelist sõudmist ning kinnitan järgmiste kohustuste täitmist, mis
juba tulenevad minu seotusest rahvusliku föderatsiooniga mis on FISA liige ja minu osalemisest FISA üritusest eelkõige osalemisest
maailmameistrivõistlustel, rahvusvahelistel regattidel või muudel üritustel mis on korraldatud FISA egiidi all (FISA üritused).
Ma tunnustan ja aktsepteerin:
kasutada ja avaldada kolmandatele osapooltele minu
isikuandmeid, mis on seotud minu osalemisega FISA egiidi all
korraldatud võistlustel, ulatuses mis on vajalik osalemise
Pädevust – tunnustan FISA pädevus kõikides küsimustes, mis
korraldamiseks ja/või võistluste korraldamiseks ja edendamiseks
puudutavad rahvusvahelist sõudmist.
samuti kasutamist ulatuses, mis on vajalik minu isikuandmete
spordi andmebaasidesse kandmiseks ja uuendamiseks ning
Juhtimist – tunnustan reeglite, määruste ja muude FISA tegevust
luban kasutada selliseid isikuandmeid mis iganes viisil milleks ma
reguleerivate reeglite kohustuslikkust nii nende kehtivas
olen andnud täiendava nõusoleku või kui selline kohustus tuleneb
versioonis või nende uuendatud kujul ning nõustun neid järgima
seadusest.
ning neist juhinduma ilma eranditeta ennekõike, aga mitte ainult,
lähtudes kohustustest, mis on sätestatud reeglites 57 ja 58 ja
7. Sotsiaalmeedia – tunnustan, et kui ma avaldan kommentaare,
kohustustest mis tulenevad osast V „Spordi Ausameelsus“:
arvamusi või muud materjali mis iganes viisil sh sotsiaal- või
digitaalmeedias kas FISA üritusel või sellega seonduvalt olen ma
a. Eetika koodeks – Kohustus järgida kõiki põhilisi eetika
ainuisikuliselt vastutav selle tegevuse tagajärgede eest. Ma tagan,
põhimõtteid ning käituma kõikides olukordades paslikul viisil
et need kommentaarid ja arvamused on kooskõlas kehtiva
ning nõustun jälgima FISA Eetikakoodeksit (reegli 59
õigusega ning kõik vajalikud load on võetud kolmandatelt
määrus).
osapooltelt kelle pilte või vara on kasutatud (kujutatud). Kui
b. Võistluse ausameelsus – olla seotud ning olla kohustatud
kasutan sotisaal- või digitaalmeediat siis ma ei:
järgima reegli 60 määrust FISA reeglites mis reguleerivad
võistluste manipuleerimist ning kihlvedusid.
a. Riku kolmandate osapoolte õigust privaatsusele;
b. Riku kolmandate osapoolte õigust intellektuaalsele omandile
Anti-doping – tunnustan FISA pädevust ulatuses mis on
või muid kolmandate osapoolte õigusi;
sätestatud asjaomastes reeglites (FISA’s Statutes, Rules and
c. Avalda informatsiooni mis on konfidentsiaalne või privaatne
Bye-Laws and the World Anti-Doping Code and Regulations)
seoses teiste isikute või organisatsioonidega;
sealhulgas rakendama osa mis puudutab võistluste aegset või
d. Sega võistlusi või tseremooniaid FISA üritustel, või;
võistluste välist anti-dopingu testimist ning bioloogilise passi
e. Riku turvameetmeid mida rakendatakse, et tagada FISA
rakendamist ja:
ürituste turvalist läbiviimist.
a. Ma kinnitan, et ma ei kasuta ja ma ei kavatse kasutada aineid
või meetodeid, mis on keelatud FISA ja WADA anti-dopingu
Lisaks teadvustan, et mind võidakse personaalselt pidada
reeglitega kuni ma esindan oma rahvuslikku föderatsiooni;
vastutavaks igasuguste kommentaaride ja/või materjali eest mida
b. Ma nõustun alluma testidele (vere, uriini, väljahingatava õhu,
peetakse nilbeks, solvavaks või laimavaks või muul viisil
DNA jne) mis viiakse läbi FISA, WADA või mõne muu pädeva
õigusvastaseks või kolmanda osapoole õigusi rikkuvaks.
asutuse poolt ning informeerima oma võistkonna arsti
kõikidest ravimitest, mida ma tarvitan ja;
8. Jurisdiktsioon – tunnustan FISA jurisdiktsiooni teha otsuseid ning
c. Ma aktsepteerin, et nende suhtes, kes rikuvad anti-dopingu
rakendada sanktsioone tema pädevuste piires ning ma
reegleid võib kohaldada asjakohast ja asjaoludega
aktsepteerin kõiki selliseid otsuseid ning sanktsioone punktis 9
proportsionaalset karistust, mis võib ulatuda kuni eluaegse
kirjeldatud reservatsiooniga.
võistluskeeluni.

4.

Fotod – aktsepteerin keeldu kasutada ilma FISA kirjaliku loata
fotosid, videosid, filme või muid pilte, mille ma võin teha või olen
teinud rahvusvaheliste regattide ajal või muudel FISA egiidi all
toimuvatel üritustel, muul viisil kui isiklikuks otstarbeks või
mitteärilisel eesmärgil.

5.

Filmimine – aktsepteerin, et mind võidakse filmida (televisioonis
esitamiseks või muul otstarbel), fotografeerida, identifitseerida või
muul viisil salvestada rahvusvahelistel regattidel või muudel FISA
egiidi all toimuvatel üritustel, millest ma osa võtan, eesmärkidel
mis on nüüd heaks kiidetud või mille edaspidi kiidab heaks FISA.
Sellised filme või muid salvestisi võib kasutada FISA või FISA
volitatud osapoolte poolt igal viisil, sealhulgas müügiks,
reklaamiks, ürituste ja sõudespordi edendamiseks ilma minu
nõusolekuta ja ilma selle eest tasu maksmata välja arvatud juhul,
kui seda võib mõista kui minu poolt mõne toote, teenuse või
ettevõtte reklaamimist.

6.

9.

Õigus edasikaevata – tunnustan Spordi Arbitraaži Kohust (the
Court of Arbitration for Sport (CAS)), mis asub Lausanne´is
Šveitsis, kui ainsat kompetentset õigust mõistvat kehandit
väljaspool FISA, mis võib lõplikul viisil lahendada vaidlusi, kui kõik
FISA poolt rakendatavad meetmed on ammendatud või kui FISA
lõpplikku otsust on edasikaevatud ning see mõjutab mind
aktsepteerin, et selle tunnustusega on välistatud kõik muud
tavapärased kohtud või muid vaidlusi lahendavad kehandid mis
iganes riigis.

10. Šveitsi õigus – tunnustan Šveitsi õiguse ja sellest lähtuvate
protseduurireeglite rakendumist nagu on ette nähtud FISA ja CAS
reeglites ja regulatsioonides ning Lausanne´i kui ainsat kohta
edasi kaebamiseks.

11. Kehtivus – see nõusolek kehtib kuni ma ei ole ametlikult ja
kirjalikult seda tagasi võtnud ning selline kirjalik dokument ei ole
jõudnud FISA peakorterisse.

Isikuandmed – aktsepteerin, et FISA või muud osapooled FISAga
sõlmitud lepingu alusel võivad koguda, säilitada, töödelda,

Koht:

..................................... Allkiri: .......................... Kuupäev: ............................. (päev/kuu/aasta)

Palun saata see vorm postiga FISA aadressil: Av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Switzerland või esitada see regatil FISA kontorisse.

