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Σελίδα 1

Καταστατικό
&

Κανόνες της Διακυβέρνησης

ΔΙΕΘΝΗΣ PARKOUR ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Τόμος 1, Νο. 2, 2 Σεπτεμβρίου 2017 

Σελίδα 2 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία
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Καταστατικό 
από το 

Διεθνής Parkour Ομοσπονδία 
 

Πίνακας των περιεχομένων 
 
Αρθρο Αριθμός σελίδας 
 
μεγάλο Όνομα και σκοπός 4 
 
θα είμαι Φορολογικό έτος 7 

 
Εγώ θα Ιδιότητα μέλους 8 
 
lV Επιχειρηματικό έτος και ετήσιες συναντήσεις 12 
 
Β Γενική Συνέλευση και Εκλεγμένοι Λειτουργοί 13 
 
Vl Ευθύνες και καθήκοντα των αξιωματικών της IPF 17 
 
Vll Μόνιμες επιτροπές της Γενικής Συνέλευσης της IPF 19 
 
Vlll Ειδικές επιτροπές της IPF 24 
 
ΙΧ Δικαιώματα των μελών και δικαίωμα συμμετοχής 26 
 
Χ Αθλητισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 27 
 
Xl Ολυμπιακή Αλληλεγγύη 28 
 
Xll Ολυμπιακός Χάρτης 29 
 
Xlll Βραβεία και αναγνώριση 30 
 
XlV Νομική εκπροσώπηση 31 
 
XV Λογιστική εταιρεία 32 
 
XVl Κανόνες Διαιτησίας / CAS 33 
 
XVll Κανόνες πρωτοκόλλου 34 
 
XVlll Τροποποιήσεις 35 
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Καταστατικό 
από το 

Διεθνής Parkour Ομοσπονδία 
 

Πίνακας των περιεχομένων 
 
 
Αρθρο Αριθμός σελίδας 
 
XlX Δυνάμεις 36 
 
ΧΧ Γλώσσες 37 
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XXl Επιχειρηματικό σχέδιο 38 
 
XXll Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ / WADA 39 
 
XXlll Γενικός Γραμματέας 40 
 
XXlV Ολυμπιακοί Αγώνες 41 
 
XXV Εμπορικά δικαιώματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή αθλητών 42 
 
XXVl Νέα Αθλήματα και Πειθαρχίες 43 
 
XXVll Επίσημη σφραγίδα 44 
 
XXVlll Διαδικασία παραπόνων 45 
 
ΧΧΧΧ Διεύθυνση URL 50 
 
XXX περιβάλλον 51 
 
XXX1 Ορισμοί 52 
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Σελίδα 4 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

Καταστατικό 
από το 

Διεθνής Parkour Ομοσπονδία 
 

άρθρο Ι 
Όνομα και Σκοπός 

 
Ενότητα # 1 Όνομα 
 

Ο οργανισμός λειτουργεί με το όνομα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Parkour. 
Η τυπική συντομευμένη μορφή θα είναι η «IPF». Η επιχείρηση θα είναι μη κερδοσκοπική, 
μη κυβερνητική και μη συνδεδεμένη αθλητική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό τη διαχείριση, 
σκηνοθεσία, προώθηση, οργάνωση και βοήθεια με κάθε τρόπο, τις πολλές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, 
προγράμματα και κλάδους που σχετίζονται με το Parkour / Freerunning παγκοσμίως. 
 

Το IPF θα έχει ως μέλη του τις αντίστοιχες Εθνικές Ομοσπονδίες του Parkour 
τις συνδεδεμένες χώρες της. 
 
  Η πραγματική συμμετοχή θα αποτελείται από τις αντίστοιχες εθνικές ομοσπονδίες της 
Parkour που βρίσκονται στις χώρες του κόσμου υπό τη δικαιοδοσία του αντίστοιχου τους 
Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, Μέλη, μέσω της σύνδεσής τους με τους Εθνικούς Ολυμπιακούς 
Επιτροπή, και με την πλήρη πληρωμή των ετήσιων τελών τους *, και από το καθεστώς τους, «σε καλή κατάσταση ορθοστασία" 
θα αποτελέσει την ιδιότητα μέλους και, ως εκ τούτου, θα αναγνωριστεί επίσημα ως Γενική Συνέλευση της 
Εθνικές Ομοσπονδίες. Ολόκληρη η ιδιότητα μέλους θα έχει τον τίτλο της «Γενικής Συνέλευσης» 
η επιχειρησιακή λειτουργία θα βρίσκεται σε μια τοποθεσία που προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο του οργανισμού και θα εγκριθεί 
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από τη Γενική Συνέλευση. Όλες οι πληροφορίες ιδιότητας μέλους καθώς και τα επαγγελματικά αρχεία και 
οι οικονομικοί λογαριασμοί βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία, όπως ορίζονται από τον Πρόεδρο και ούτω καθεξής 
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Θα υπάρχουν άλλοι αξιωματούχοι που θα εκλεγούν από τη σύνθεση. 
 
Ενότητα # 2 Σκοπός 
 

Ο σκοπός του οργανισμού περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τα εξής: 
 

1. Να διαιωνίσει και να βελτιώσει το Parkour παγκοσμίως 
 

2. Να ενθαρρύνει την παγκόσμια ανάπτυξη και ανάπτυξη του Parkour 
προγράμματα και προσφορές στους νέους του κόσμου. 

 
3. Να ενθαρρύνει τη δημιουργία εθνικών ομάδων για τους σκοπούς του 

εκπροσώπηση των αντίστοιχων χωρών τους για την ευκαιρία διεξαγωγής 
και οργανώστε παγκόσμιο διαγωνισμό. 
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Σελίδα 5 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

4. Να συντονίσει τις προσπάθειες με όλους τους άλλους οργανισμούς που προωθούν το Parkour από 
καθορίζει τις συλλογικές της απόψεις μέσω των εκλεγμένων υπαλλήλων του και 
στελέχη στα διάφορα μέσα που είναι διαθέσιμα μέσω του παγκόσμιου αθλητισμού. 

 
5. Για να συνεργαστείτε με εταιρείες, κατασκευαστές, πρακτορεία και άλλα 

εμπορικές και δημόσιες οντότητες που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, 
ανάπτυξη και προώθηση του Parkour 

 
6. Να δοθεί συγκεκριμένη αναγνώριση για εξαιρετικές συνεισφορές στο Parkour από 

ομάδες, άτομα και εκδηλώσεις 
 

7. Παροχή προπονητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων για την έρευνα του 
τάσεις, τεχνολογία, ιδέες, ασφάλεια, άλλα θέματα και λύσεις σε προβλήματα, 
σχετίζεται με το Parkour και τα πολλά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης 

 
8. Να παρέχει και να δημιουργεί τους πόρους και τις δραστηριότητες που επιτρέπουν στα μέλη 

τις ευκαιρίες για συζήτηση, ενίσχυση και αξιολόγηση των αλλαγών στο Parkour 
επιπτώσεις σε επίπεδα από αρχάριους έως αθλητές Ολυμπιακού διαμετρήματος 

 
9. Να επικοινωνούν και να υποστηρίζουν το ενδιαφέρον των νέων ομοσπονδιών και 

χώρες που μπορεί να ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν προγράμματα, δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
στο Parkour 

 
10. Να ενθαρρύνει και να προωθήσει τα καλά ηθικά πρότυπα που ενισχύονται 

μέσω της αθλητικής εμπειρίας και μέσω αθλητικής εκπαίδευσης και βοήθειας 
Διαχειριστείτε αυτήν την ευθύνη σε όλα τα επίπεδα της συμμετοχής του Parkour. 

 
11. Να ακολουθήσουμε και να προωθήσουμε τους νόμους του διεθνούς αθλητισμού, το Διεθνές 

Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ (WADA) 
όπως ισχύουν για τη χρήση ναρκωτικών, απαγορευμένων ουσιών και άλλων παραγόντων που 
καταστρέψει την ακεραιότητα της συμμετοχής και του ανταγωνισμού στον αθλητισμό.   

 
12. Δημιουργία νέων εκδηλώσεων, ιδιοτήτων, δραστηριοτήτων, δημοσιεύσεων, βιβλιογραφίας, 

υλικά, προωθήσεις και άλλες τέτοιες βελτιώσεις που θα βοηθήσουν στο 
μάρκετινγκ, προωθήσεις και ανάπτυξη του Parkour 
 

13. Να θεσπίσει κανόνες και κανονισμούς για όλα τα αγωνιστικά γεγονότα και 
προγράμματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του IPF και για τον εντοπισμό, την κατάρτιση και 
να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες, τους υπαλλήλους και άλλο απαιτούμενο προσωπικό 
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συμβάλλει στην εγγύηση της δικαιοσύνης, της ακρίβειας της αξιολόγησης και της αντικειμενικότητας σε όλα τα Ανταγωνιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις Parkour. 
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Σελίδα 6 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

14. Για τη θέσπιση των κανόνων επιλεξιμότητας, κανένας από αυτούς δεν θα είναι πιο περιοριστικός 
από εκείνα που έχει θεσπίσει η ΔΟΕ και να συνεργαστεί με τον αντίστοιχο Εθνικό 
Οι ομοσπονδίες θα τους βοηθήσουν σε μια τέτοια διακυβέρνηση που θα το επιτρέψει 
μέγιστη συμμετοχή αθλητών Parkour και όλων των ενδιαφερομένων 
Παγκόσμιος. 

 
15. Για τη δημιουργία, προώθηση, διάδοση και δικαιοδοσία των κανόνων του 

διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων διεθνών διαγωνισμών και 
ανταλλαγές, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Παγκόσμια Κύπελλα και Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Επίσης, για να βοηθήσει στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία με 
Sportaccord / GAISF και IOC, καθώς και το αντίστοιχο Τοπικό 
Οργανωτική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Αγώνων, ως 
εκχωρηθεί και απονεμηθεί από τη ΔΟΕ. Το IPF πρέπει επίσης να υποστηρίζει το 
διαδικασίες ειλικρίνειας και ακεραιότητας του αθλητισμού, και όπως ισχύουν για το 
επιβολή και συστήματα δίκαιου παιχνιδιού. Η IPF αναγνωρίζει έτσι το Δικαστήριο 
της διαιτησίας για τον αθλητισμό, και υποστηρίζει και αποδέχεται τους κανόνες τους και 
κανονισμούς, πολιτικές και εντολές. 

 
16. Προστασία και αποτροπή της συμμετοχής κυβερνητικών ή πολιτικών 

οργανώσεις καθώς και θρησκευτικές ομάδες ή άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
εμπορικές οντότητες που ενδέχεται να μην έχουν το καλύτερο συμφέρον των αθλητών, το 
εκδηλώσεις ή Parkour 

 
17. Η IPF αναγνωρίζει και υποστηρίζει τους σκοπούς του σημαντικού 

διεθνείς οργανισμούς όπως το Sportaccord / GAISF, καθώς και το 
σεβασμός στους κανόνες, τα πρωτόκολλα και τη δομή τους. 

 
18. Άλλοι σκοποί, που ορίζονται και εκχωρούνται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και 

τη Γενική Συνέλευση, ή σύμφωνα με τους κανόνες του Sportaccord και 
η ΔΟΕ. 
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άρθρο II 
Φορολογικό Έτος  

 
 
Ενότητα # 1 Ημερολογιακό έτος / φορολογικό έτος  
 

Το IPF θα λειτουργήσει σε ένα οικονομικό έτος που θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου Και 
ολοκλήρωση την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου. Όλα τα βασικά προγράμματα και προϋπολογισμοί θα βασίζονται στο 
οικονομικό έτος / ημερολογιακό έτος. Έτσι, το οικονομικό έτος και το ημερολογιακό έτος θα αντιμετωπίζονται ως Το ίδιο. 
 

Η υποβολή εκθέσεων για τους ετήσιους προϋπολογισμούς και άλλα τέτοια θέματα θα πραγματοποιείται κατά την ετήσια 
συνάντηση και θα βασιστεί στο ημερολογιακό έτος. 
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Σελίδα 8 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

άρθρο III 
Ιδιότητα μέλους 

 
Η συμμετοχή θα ενθαρρυνθεί επιθετικά και η επιτυχία του IPF θα καθοριστεί από το 
παγκόσμια συμμετοχή στο Parkour. Επομένως, η συμμετοχή δεν θα περιοριστεί με κανέναν τρόπο και 
το IPF θα βοηθήσει τις χώρες μέλη, τις ομοσπονδίες και τις περιφέρειες με κάθε δυνατό τρόπο για τη δημιουργία του 
ευκαιρίες συμμετοχής.   
 
Ενότητα # 1 Κατηγορίες μελών 
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Θα υπάρχουν τέσσερις (4) κατηγορίες μελών, οι οποίες συνοδεύονται από το αντίστοιχα προνόμια και περιορισμούς, όπως αναφέρονται: 
 

1. Εθνικές Ομοσπονδίες - 
 

Εγώ.Οι Εθνικές Ομοσπονδίες που είναι σε καλή κατάσταση, είναι πρόσφατες 
τις δημοσιονομικές τους αρμοδιότητες και οι οποίοι ορίζονται από αυτούς 
αντίστοιχες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Κάθε μία έχει μία ψήφο ως 
μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Μια ομοσπονδία θα γίνει δεκτή 
εκπροσωπούν κάθε χώρα. 
 

2. Περιφερειακές Ομαδοποιήσεις / Συμμαχίες - 
 

Εγώ.Μέλη που μπορεί να περιλαμβάνουν επαρχίες, δημοκρατίες, νησιά και άλλα 
γεωγραφικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των συνδικάτων και των εθνικών και / ή 
διεθνείς συμμαχίες. Αυτά τα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται σε συναντήσεις, αυτοί 
μπορεί να δοθεί φωνή, εάν κριθεί σκόπιμο από το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο ή, μετά από έγκριση της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης. 
 

ii. Τέτοιες διεθνείς συμμαχίες μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο εξουσίας 
από τη Γενική Συνέλευση. Ακριβώς όπως η ΔΟΕ έχει περιφερειακή 
ομαδοποιήσεις σε περίπτωση που το IPF επιλέξει, μπορεί να το κρίνει κατάλληλο και 
μια τέτοια δομή μπορεί να αναθεωρηθεί και τελικά να εγκριθεί και 
περιλαμβάνονται στη δομή ψηφοφορίας IPF. 
 

3. Επίτιμοι βουλευτές - 
 

Εγώ.Ότι κάθε άτομο, βασισμένο σε εκπληκτικά επιτεύγματα ή 
Οι συνεισφορές μπορούν να οριστούν για Επίτιμο Μέλος. 
Αυτή η αναγνώριση πρέπει να ψηφιστεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων του 
ψηφοφορία μέλους της Γενικής Συνέλευσης 
να γίνουν από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση ή 
ενεργή Εθνική Ομοσπονδία. 
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Σελίδα 9 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

4. Βιομηχανικά / Εμπορικά Μέλη - 
 

Εγώ.Αυτό είναι μέλος χωρίς φωνή, χωρίς ψήφο που μπορεί να είναι είτε 
άτομο ή από εταιρεία ή επιχείρηση. Αυτά τα άτομα / ομάδες / 
εκπρόσωπος ή οι αντιπρόσωποι μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις, εκτός εάν η 
Η Γενική Συνέλευση πηγαίνει στην «Εκτελεστική Σύνοδος». Μπορεί να είναι 
επιτρέπεται να έχει φωνή σε τέτοιες συναντήσεις, με οποιαδήποτε έγκριση 
το εκτελεστικό συμβούλιο ή με πλειοψηφία του στρατηγού 
Συνέλευση. Για να παρευρεθούν σε συναντήσεις, πρέπει να είναι «καλοί» 
μόνιμη »και τρέχουσα σε όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της 
IPF. 

 
Ενότητα # 2 Τέλη συνδρομής 
 

Όσο μια Εθνική Ομοσπονδία έχει πληρώσει τα τέλη της και είναι «τρέχουσα», θα είναι Επιτρέπεται να 
ψηφίζουν και έχουν φωνή στις ετήσιες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό περιλαμβάνει το να είναι 
επιτρέπεται να πραγματοποιεί πληρωμή και να είναι «τρέχουσα» μέχρι την έναρξη της συνάντησης του Γενικός 
Συνέλευση. 
 

Εθνικές Ομοσπονδίες - για το προνόμιο της φωνής και της ψήφου, τα ενεργά μέλη πληρώνουν ένα 
ετήσιο τέλος ως εξής: 

 
Για κάθε Εθνική Ομοσπονδία, ένα ποσό ίσο με Τριακόσια (300) Αμερικανούς 
Δολάρια (ή το αντίστοιχο σε Ελβετικά φράγκα) ανά έτος.  
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Θα υπάρχει καθυστερημένη χρέωση πενήντα ($ 50) αμερικανικών δολαρίων (ή το αντίστοιχο στα Ελβετικά 
Φράγκα) εάν τα ετήσια τέλη δεν καταβληθούν έως τις 31 Μαρτίου κάθε νέου ημερολογιακού έτους. 
Πληρωμή ανά πειθαρχία. 

 
Το IPF θα αναφέρει σε καθεμία από τις τριμηνιαίες δημοσιεύσεις του την κατάσταση όλων των μελών και 

Οι ειδοποιήσεις θα σταλούν για να ανακοινώσουν και να ενημερώσουν τις αντίστοιχες ομοσπονδίες ότι είναι τα ετήσια τέλη τους 
Ζητήθηκε δεύτερη και τρίτη ειδοποίηση μετά από κάθε περίοδο 30 ημερών χωρίς παραλαβή 
Η πληρωμή μπορεί να αναγκάσει την IPF να αναστείλει τα δικαιώματα της Εθνικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι 
περιορίζεται σε, το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ή σε 
καθορισμένες επιτροπές. 

 
Περιφερειακές Ομαδοποιήσεις / Συμμαχίες - 

 
Για το προνόμιο της συμμετοχής σε συνεργάτες, οι Συμμαχίες ή οι περιφερειακές ομάδες θα πληρώσουν 
Πεντακόσια (500) αμερικανικά δολάρια (ή το αντίστοιχο σε ελβετικά φράγκα) και 
ομάδες ή συμμαχίες με λιγότερες από πέντε (5) χώρες θα πληρώσουν διακόσια και 
Πενήντα (250) αμερικανικά δολάρια (ή το αντίστοιχο σε ελβετικά φράγκα). 
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Επίτιμα μέλη -   

 
Τα επίτιμα μέλη δεν θα καταβάλλουν τέλη ή τέλη στο IPF και δεν θα πληρώνουν ετήσια 
συνδρομή μέλους. 

 
Βιομηχανία / Εμπορικά Μέλη - 

 
Για το προνόμιο μιας βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιότητας μέλους, αυτές οι εταιρείες θα το κάνουν 
πληρώστε Πεντακόσια και Πενήντα (500) Αμερικανικά Δολάρια (ή το αντίστοιχο στα Ελβετικά 
Φράγκα) 
 

Τμήμα # 3 Τέλη συνδρομής 
 

Τα τρέχοντα τέλη συνδρομής πρέπει να καταβληθούν πριν από τη σύγκληση της ετήσιας συνεδρίασης ως 
το πρώτο θέμα στην επίσημη ημερήσια διάταξη για τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου Όχι 
έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα επίτιμα μέλη δεν θα εκτιμώνται με αμοιβή. Το οικονομικό έτος θα είναι 
από την 1η Ιανουαρίου έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Εάν τα τέλη συνδρομής δεν καταβληθούν έως τις 31 Μαρτίου Από αυτό 
για το οικονομικό έτος, θα υπάρχει καθυστερημένη χρέωση 50 αμερικανικών δολαρίων (ή το αντίστοιχο ποσό σε ελβετικά φράγκα) Να είσαι 
αξιολογήθηκε.  

 
Μόνο μέλη σε καλή κατάσταση (των οποίων τα τέλη καταβάλλονται για το τρέχον έτος) δικαιούνται 

λάβετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του οργανισμού, δηλαδή, στατιστικές υπηρεσίες, επικοινωνίες, πρακτικά, 
και τα λοιπά. 

 
 

1. Ειδικές χρεώσεις, αξιολογήσεις και δώρα 
 

Το IPF εξουσιοδοτείται με το παρόν να επιβάλλει στα μέλη του ή στους αιτούντες 
να γίνουν μέλη ειδικών αμοιβών και αξιολογήσεων που ενδέχεται να είναι αναγκαίες 
διατηρεί μια υγιή οικονομική κατάσταση, ή όπως μπορεί να σχετίζεται με το 
αντίστοιχη επίδοση ή ποινή. 
 
Το IPF είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να δέχεται δώρα στο ταμείο του, και είπε 
η αποδοχή υπόκειται σε έγκριση με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ενεργών 
μέλη που είναι παρόντα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την προσφορά τέτοιων δώρων. 

 



7/26/2021 Καταστατικό και κανόνες διακυβέρνησης

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 9/43

 
Τμήμα # 4 Κανόνες συμμετοχής 
 

Κάθε εθνική ομοσπονδία θα συμμορφώνεται με τους νόμους της IPF. Δεν θα υπάρχουν κανόνες Αυτό 
είναι παράλογο, αδικαιολόγητα περιοριστικό ή περισσότερο έλεγχο ή περιοριστικό από τους βασικούς κανόνες που έχουν τεθεί 
από την ΔΟΕ. Αναμένεται ότι θα ισχύουν οι κανόνες για κάθε αντίστοιχη Εθνική Ομοσπονδία Όχι 
συγκρούονται ή έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες της IPF. Εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση, Τότε οι κανόνες του 
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IPF, ειδικά για το δικαίωμα συμμετοχής σε διεθνή αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων όπως ο Κόσμος 
Θα υπερισχύουν τα πρωταθλήματα ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 
 
Τμήμα # 5 Αίτηση μέλους 
 

Κάθε αίτηση για ένταξη αποστέλλεται απευθείας στο IPF για την αναθεώρησή του και 
αξιολόγηση προς εξέταση. Η τελική έγκριση θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή και 
Γενική Συνέλευση. Μπορεί να γίνει προσωρινή αποδοχή από την επιτροπή μελών 
με προσωρινή έγκριση από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον δύο άλλα μέλη του Εκτελεστικού 
Επιτροπή. Θα γίνει γνωστοποίηση μιας τέτοιας αίτησης σε όλες τις ομοσπονδίες μελών. 
Η έγκριση θα δοθεί μετά την επανεξέταση και η πλειοψηφία έγκριση από τα μέλη του στρατηγού 
Συνέλευση.   
 

Μετά την αίτηση, οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και 
λεπτομέρεια για σωστή αξιολόγηση και επανεξέταση. Θα απαιτηθεί ποικιλία πληροφοριών 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 
 

Κατάλογος ονόματος, χώρας, αξιωματικών, διευθύνσεων και επαφών τηλεφώνου, κάθε άλλης επικοινωνίας 
λεπτομέρειες, εξήγηση των μελών, προγράμματα που διεξήχθησαν και προγράμματα που εξηγήθηκαν, ονόματα και 
στοιχεία επικοινωνίας όλων των αξιωματικών και εκλεγμένων υπαλλήλων, έγγραφα που επαληθεύουν το μη κερδοσκοπικό 
ή άλλο επίσημο κυβερνητικό καθεστώς του οργανισμού. 
 

Κάθε αίτηση θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά και θα εξεταστεί το μοναδικό 
και ελαφρυντικές περιστάσεις. Είναι πάντα η πρόθεση της IPF να αυξήσει και να προωθήσει 
εγγραφή, όχι περιορισμός.   
 
Τμήμα # 6 Αναστολή Ομοσπονδίας. 
 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ανασταλεί μια ομοσπονδία 
σοβαρού αδικήματος, μπορεί επίσης να απελαθεί. Οι αναστολές ή οι δοκιμασίες μπορούν να παραταθούν για το 
ακόλουθοι λόγοι: 
 

Μη καταβολή τελών 
 

Μη συμμόρφωση των κανόνων και των καταστατικών 
 

Παραβλέψτε τις πολιτικές της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
 

Ανήθικη συμπεριφορά επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών συναλλαγών 
 

Η άδικη μεταχείριση των αθλητών 
 

Συμπεριλάβετε μια εθνική ομοσπονδία που έχει την ευθύνη να διαχειριστεί και 
διεξάγει το αντίστοιχο άθλημά του 
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άρθρο IV 
Επιχειρήσεις έτους και ετήσιες Συναντήσεις 

 
Ενότητα # 1 Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
 

Θα πραγματοποιείται ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα ονομάζεται Συνέδριο 
της IPF. Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής, μία από τις οποίες που μπορεί 
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Η ετήσια συνάντηση πραγματοποιείται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από την 
Πρόεδρος με έγκριση από την εκτελεστική επιτροπή και κοινοποίηση της 
ομοσπονδίες μελών και Γενική Συνέλευση. Αυτή η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί στις 
σε συνδυασμό ή σχετίζονται με οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός ή διαγωνισμό, εκτός εάν εγκριθεί από το 
τη Γενική Συνέλευση ένα έτος πριν από την επόμενη προγραμματισμένη ετήσια συνεδρίαση.  

 
Σε αυτήν τη συνάντηση, η περίληψη του επιχειρησιακού έτους θα επανεξεταστεί και η νέα 
το επιχειρησιακό έτος θα ξεκινήσει με μια ημερομηνία έναρξης την έναρξη του νέου ημερολογίου 
έτος.   

 
Η εκλογή νέων αξιωματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτήν τη συνάντηση, σύμφωνα με το 
αυτά τα καταστατικά και οι νέοι αξιωματικοί θα ξεκινήσουν αμέσως τους αντίστοιχους όρους τους.   

 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν ως το τελευταίο στοιχείο του «Old Business» στην ετήσια συνάντηση. 
Οι αξιωματικοί θα αναλάβουν τα καθήκοντα των νέων γραφείων τους μετά τη λήξη των καθηκόντων τους 
εκλογές. 

 
Ο Πρόεδρος ή η Εκτελεστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγκαλεί ειδική συνεδρίαση 
με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία δύο τρίτων.  

 
Ηλεκτρονικές και άλλες συναντήσεις, μπορούν να κληθούν από τον Πρόεδρο ή τον Εκτελεστικό 
Επιτροπή, με πλειοψηφία δύο τρίτων αυτής της ομάδας. Τέτοιες συνεδριάσεις μπορεί να είναι 
που πραγματοποιήθηκε από τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικές ή άλλες ανάλογες μορφές, όπως 
"SKYPE" με την επιχείρηση που πρέπει να συζητηθεί. 

 
Το δικαίωμα συγκέντρωσης και διεξαγωγής συσκέψεων δεν στερείται ούτε τη δυνατότητα 
δημιουργήστε οποιοδήποτε άλλο είδος περιβάλλοντος συνάντησης, αρκεί η έγκριση του 
Η Εκτελεστική Επιτροπή ή η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται σωστά και ότι 
η συνάντηση δεν παραβιάζει κανέναν άλλο γραπτό κανόνα σύμφωνα με αυτούς 
θεσπίζει ή περιορίζει τη συμμετοχή ή τη συμμετοχή οποιωνδήποτε ατόμων ή ομάδων. 
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άρθρο V
Γενική Συνέλευση και Εξελέγη Αξιωματικών

Ενότητα # 1 Γενική Συνέλευση
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Η διακυβέρνηση της IPF θα τεθεί υπό την εξουσία και την εξουσία του στρατηγού
Συνέλευση, ή τα οργανωμένα μέλη της IPF. Η Γενική Συνέλευση θα ελέγχει τελικά
η ομοσπονδία και θα έχει την εξουσία να συντάσσει τους κανόνες της και να διαχειρίζεται την επιχείρησή της
θα διαχειρίζεται καθημερινά ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και το αμειβόμενο προσωπικό Το
Οι αντίστοιχες εργασίες και οι περιγραφές θέσεων περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά έγγραφα.

Ενότητα # 2 Διαδικασία εκλογής

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Ετήσια Συνάντηση και οι υποψήφιοι μπορούν να εμφανιστούν
με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μπορεί να υποβάλει μια σειρά τουλάχιστον ενός υποψηφίου για κάθε έναν
ή οποιοδήποτε γραφείο. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων πρέπει να στείλει τον κατάλογο των υποψηφίων τους στο
Ιδιότητα μέλους IPF τουλάχιστον 30 (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του ετήσιου
συνάντηση.

2. Οι υποψηφιότητες μπορούν να γίνουν από το κατώτατο σημείο μετά τη λήψη της επιτροπής διορισμών
γνωστοί οι υποψήφιοι τους.

3. Οποιαδήποτε Ομοσπονδία Μελών μπορεί επίσης να στείλει στον Γενικό Γραμματέα της IPF το όνομα (τα)
από τους προτεινόμενους υποψηφίους τους. Οι υποψηφιότητες αυτοί πρέπει να παραληφθούν από το Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ο
ετήσια συνάντηση.

Τμήμα # 3 Εκλογή αξιωματικών της IPF

Οι αξιωματικοί της IPF παρουσιάζονται από ενεργά μέλη και εκλέγονται στις
ετήσια συνεδρίαση με πλειοψηφία των παρόντων μελών που ψηφίζουν. Αυτές οι εκλογές θα είναι
διεξήχθη ως το τελευταίο θέμα μετά το "Old Business" στην ετήσια συνάντηση και οι εκλογές θα είναι
διοικείται και υπό την καθοδήγηση του σημερινού Προέδρου της IPF
διεξάγει τις εκλογές για τον Πρόεδρο. 
 
Τμήμα # 4 Λειτουργοί της IPF: Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της IPF 
 

Οι εκλεγμένοι αξιωματικοί της IPF θα συγκροτηθούν ως εξής: 
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Ο Πρόεδρος  (1) 
 

Οι Αντιπρόεδροι (8) 
 

Ο Ταμία  (1) 
 

Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου όπως ορίζονται ως εξής: 
 

Ένας εκπρόσωπος από κάθε έναν από τους μεγάλους  
ηπειρωτικές ενώσεις / περιοχές: 

 
Αφρική   (1) 

 
Ασία   (1) 

 
Ευρώπη  (1) 

 
Λατινική Αμερική (1) 

 
ΜΕΝΑ  (1) 
(Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) 
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  Βόρεια Αμερική  (1) 
 

Ωκεανία  (1) 
(Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όλα  
ειρηνικό χείλος και νησιωτικές χώρες) 

 
Νότια Ασία (1) 

 
 

Εκπρόσωπος αθλητών  (3) 
 

Οι εκπρόσωποι αθλητών μπορούν να εκλεγούν από γεωγραφικές ή 
ηπειρωτικές ενώσεις όπως προσδιορίζονται παραπάνω. 

 
 

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας (χωρίς φωνή / χωρίς ψήφο) (2) 
 

Αυτά τα άτομα διορίζονται από τη βιομηχανία Parkour 
και τους επιτρέπεται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της IPF. 
Μπορεί να τους επιτραπεί να συμμετέχουν ενεργά 
τις συναντήσεις, με την έγκριση του Προέδρου 
μπορεί να ορίσει όποιον επιθυμεί να παραστεί στις συνεδριάσεις 
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της IPF. Η βιομηχανία θα καθορίσει την επιλογή 
επεξεργάζομαι, διαδικασία. 

 
Νομικός Σύμβουλος (χωρίς φωνή / χωρίς ψήφο) (1) 

 
Γενικός Γραμματέας (φωνή, χωρίς προσωπικό με ψήφο) (1) 

 
Σύνολο:  (25) 

 
Το αξίωμα του Προέδρου είναι η πρώτη σειρά εργασιών για την εκλογή νέων αξιωματικών. Το 
Ο Πρόεδρος θα υπηρετήσει μια θητεία τεσσάρων (4) ετών που θα ακολουθήσει τον Ολυμπιακό κύκλο, που θα εκλεγεί το Το έτος του 
τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η IPF και η Γενική Συνέλευση ενδέχεται να ενδείκνυται ετήσιο επίδομα 
για τον Πρόεδρο της IPF να αποζημιώσει μερικώς το άτομο για το χρόνο που απαιτείται για να αναλάβει το 
ευθύνες της θέσης. Η αποζημίωση αυτή θα καθοριστεί με βάση τα οικονομικά 
κατάσταση του οργανισμού. 
 

1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται πρώτος κατά τη διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών ετών και θα το κάνει 
υπηρετεί τετραετή θητεία.Ο Πρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί διαδοχικά. 
 

2. Το αξίωμα του αντιπροέδρου, εκ των οποίων οκτώ, ένα για καθένα από αυτά 
εκλέγονται επίσης οι ηπειρωτικές περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του IPF 
στο Ολυμπιακό έτος και θα ακολουθήσει επίσης τον Ολυμπιακό κύκλο με τετραετή θητεία. 
Οι Αντιπρόεδροι θα εκπροσωπήσουν τους διάφορους πληθυσμούς, πολιτισμούς και ποικιλίες 
κόσμο Parkour. Εάν προστεθεί μια νέα πειθαρχία, η Γενική Συνέλευση και το 
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προσθέσει επιπλέον Αντιπροέδρους, σε 
σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Οι αντιπρόεδροι μπορούν επίσης να επανεκλεγούν 
διαδοχικοί όροι. 
 

3. Μετά την εκλογή των Αντιπροέδρων, οι υποψήφιοι για το αξίωμα της 
Θα ληφθεί υπόψη ο Ταμίας. Οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν επίσης κατά τη διάρκεια της 
Καλοκαιρινό Ολυμπιακό έτος και ο όρος θα ακολουθήσει τον Ολυμπιακό κύκλο. 
 

4. Μετά την εκλογή του Ταμία, οι υποψήφιοι για το αξίωμα των αντιπροσώπων της 
Θα παρουσιαστούν οι ηπειρωτικές ενώσεις και οι ηπειρωτικές ενώσεις θα πραγματοποιήσουν τη δική τους 
τις δικές του εκλογές και επομένως θα υποβάλουν έναν υποψήφιο, ο οποίος θα είναι 
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υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι εκλογές πρέπει να είναι δημοκρατικές 
και πληρούν το καταστατικό της IPF. 
 

5. Οι εκπρόσωποι των αθλητών θα παρουσιαστούν επίσης ως άτομα εγκεκριμένα από το 
Αθλητές των Ηπειρωτικών Ενώσεων. Αυτή η σειρά υποψηφίων θα παρουσιαστεί στο 
η Γενική Συνέλευση για έγκριση. 
 

6. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας δεν θα ψηφιστούν, καθώς η βιομηχανία θα έχει το 
το δικαίωμα να στέλνουν το αντίστοιχο άτομο στις συνεδριάσεις της IPF, μόνα τους 
επιλέγοντας. 
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Τμήμα # 5 Κανόνες και πρωτόκολλα των αξιωματικών της IPF 
 

1. Οι αξιωματικοί της IPF πρέπει να υπογράψουν ένα έγγραφο σύγκρουσης συμφερόντων που παρέχει το 
Η ιδιότητα μέλους αποτελεί εγγύηση για τη συμπεριφορά και τη σύνδεσή τους με την IPF 
διαφανή και δεν δημιουργεί πιθανές αντιπαραθέσεις ή νομικές επιπτώσεις 
με συνεργάτες IPF, επιχειρηματικούς συνεργάτες, χορηγούς, δικαιοδόχους και οποιονδήποτε άλλο 
σχετικές ενώσεις. 
 

2. Κανένας αξιωματικός της IPF δεν μπορεί ή μπορεί να κατέχει άλλη εκτελεστική ή εκλεγμένη θέση 
εντός ή συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη Διεθνή Ομοσπονδία. 
 

3. Κανένας αξιωματικός της IPF δεν μπορεί ή δεν μπορεί να κατέχει άλλη εκλεγμένη εκτελεστική θέση εντός 
το Εθνικό Κυβερνητικό Όργανο ή τον Οργανισμό στη χώρα που αυτοί 
εκπροσωπώ. 

 
4. Οι αξιωματικοί της IPF μπορούν να διοριστούν ως επίτιμο μέλος οποιασδήποτε μόνιμης IPF 

επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο, "Ex Officio", με βάση τη θέση που κατείχε, προηγούμενη 
διαπιστευτήρια ή ανάστημα. 
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Σελίδα 17 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

 
 
 

άρθρο VI 
Ευθύνες και Καθήκοντα των των Αξιωματικών της την ΙΠΙ 

 
 
Ενότητα # 1 Ευθύνες και καθήκοντα των αξιωματικών της IPF
 
Οι αξιωματικοί και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι της IPF έχουν συγκεκριμένες ευθύνες, υποχρεώσεις και 
καθήκοντα που συνδέονται με τις θέσεις τους. Οι τίτλοι, τα καθήκοντά τους, οι υποχρεώσεις και άλλες ευθύνες τους, 
θα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τα ακόλουθα: 
 

1. Πρόεδρος 
 
Ο Πρόεδρος εκλέγεται για τετραετή θητεία κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης 
κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακού Έτους με την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που είναι παρόντες 
Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη να επιβλέπει και να διαχειρίζεται τον οργανισμό 
επιχείρηση και τη διεξαγωγή τέτοιων δραστηριοτήτων που κρίνονται αναγκαίες και κατάλληλες από την 
Εκτελεστικό Συμβούλιο. 
 

2. Αντιπρόεδρος (οι) 
 
Οι Αντιπρόεδροι (8) εκλέγονται με τετραετή θητεία κατά τη διάρκεια του Ετήσιου 
Συνάντηση κατά τη διάρκεια του Θερινού Ολυμπιακού Έτους με την πλειοψηφία των ψηφοφόρων 
Οι Αντιπρόεδροι είναι μέλη του Εκτελεστικού Συμβούλου. 
Τα καθήκοντα των Αντιπροέδρων είναι να ενεργούν σε αντικατάσταση του Προέδρου 
σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, και να υπηρετήσει ως μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 
Οι αντιπρόεδροι μπορούν να υπηρετούν ως πρόεδροι επιτροπών και θα ασκούν καθήκοντα 
διορίζεται από τον Πρόεδρο, από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή από το Γενικό 
Συνέλευση. 
 

3. Ταμίας 
 
Ο Ταμίας εκλέγεται για τετραετή θητεία κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης 
κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακού Έτους με την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που είναι παρόντες 
υπηρετεί ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου.  
 
Τα καθήκοντα του Ταμείου συνίστανται στην τήρηση οικονομικών λογαριασμών όλων των 
οργανωτική επιχείρηση καθώς και την προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού που θα εγκριθεί στο 
ετήσια συνάντηση από τα παρόντα μέλη που ψηφίζουν. Ο Ταμίας επιβλέπει επίσης το 
εκταμίευση χρημάτων για την πληρωμή των πληρωτέων λογαριασμών και βοηθά στην παρακολούθηση 
συλλογή χρημάτων από τους εισπρακτέους λογαριασμούς. 
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4. Εκπρόσωποι των ηπειρωτικών ενώσεων 
 
Οι εκπρόσωποι των ηπειρωτικών συνδικάτων εκλέγονται με τετραετή θητεία 
κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης κατά τη διάρκεια του Θερινού Ολυμπιακού Έτους με την πλειοψηφία των 
παρόντα μέλη που ψηφίζουν και υπηρετούν ως μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 
Θα παρευρεθούν στις συναντήσεις του εν λόγω συμβούλου και θα εκτελέσουν καθήκοντα και αναθέσεις 
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ορίζεται από τον Πρόεδρο, ή όπως περιέχεται στο παρόν καταστατικό 
διορίζονται από αυτούς είτε από τον σύμβουλο είτε από τη Γενική Συνέλευση. 
 

5. Εκπρόσωποι αθλητών των Ηπειρωτικών Ενώσεων 
 
Εκλέγονται οι εκπρόσωποι των αθλητών των ηπειρωτικών συνδικάτων 
τετραετή θητεία κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης κατά τη διάρκεια του Θερινού Ολυμπιακού Έτους έως 
είναι παρόντες τα μέλη της ψηφοφορίας 
Εκτελεστικό Συμβούλιο. Θα παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του εν λόγω συμβούλου και θα εκτελέσουν 
καθήκοντα και αναθέσεις που ορίζονται από τον Πρόεδρο, ή όπως περιέχονται στο εσωτερικό 
αυτά τα καταστατικά ή που ορίζονται σε αυτά είτε από τον σύμβουλο είτε από τον στρατηγό 
Συνέλευση. Αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό αθλητών στο άθλημα και μπορεί επίσης να έχουν 
πρόσθετες συναντήσεις και δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν.  
 

6. Εκτελεστική επιτροπή 
 
Ο Πρόεδρος, εάν το επιθυμεί, μπορεί να συστήσει Εκτελεστική Επιτροπή 
θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο ή τρεις από τους εκλεγμένους και ανώτερους αντιπροέδρους του 
Πρόεδροι, ταμίας, γενικός γραμματέας και επιλεγμένος νομικός σύμβουλος ή 
σύμβουλος. Αυτή η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του Προέδρου για να συμβουλεύει, 
συμβουλευτείτε και προετοιμάστε ατζέντες και προγράμματα εργασίας για το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή το 
συγκεκριμένες μόνιμες επιτροπές. Το πραγματικό έργο αυτής της επιτροπής μπορεί να είναι 
καθορίζονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών. 
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άρθρο VII 
Μόνιμη Επιτροπές της την Γενική Συνέλευση 

 
Ενότητα # 1 Εκτελεστικό Συμβούλιο / Επιτροπή Οικονομικών 
 

Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του IPF.   
 

Αυτή η επιτροπή θα επανεξετάσει και θα διεξάγει όλες τις οργανωτικές δραστηριότητες μεταξύ του 
συνεδριάσεις και θα ενεργεί εξ ονόματος των εθνικών ομοσπονδιών και του στρατηγού 
Συνέλευση.   

 
Θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος, Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδροι, ταμίας, εκπρόσωποι της ηπειρωτικής ένωσης, αθλητής 
εκπρόσωποι, εκπρόσωποι της βιομηχανίας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και ο Γενικός Γραμματέας 
(χωρίς δικαίωμα ψήφου).  
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Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να προσθέσει τον οργανισμό υποδοχής 
εκπρόσωποι (ες) των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων ή ο διορισμός τους στο Εκτελεστικό 
Το Συμβούλιο βρίσκεται σε θέση χωρίς δικαίωμα ψήφου, ειδικά για τις επιχειρήσεις και θέματα που αφορούν 
Ο Πρόεδρος, κατά την κρίση του, και με την έγκριση της 
ο σύμβουλος, μπορεί επίσης να προσθέσει άλλα άτομα που είναι απαραίτητα και απαραίτητα 
υποστηρίξτε το έργο της IPF. 

 
Ένα μέλος οποιασδήποτε επιτροπής μπορεί να απομακρυνθεί για λόγους και να το κάνει στο 
διακριτική ευχέρεια του Προέδρου με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.  
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο λειτουργεί επίσης ως Επιτροπή Οικονομικών 

 
Τέσσερα (4) άτομα προτείνονται από τον Ταμία και εγκρίνονται από το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο για τις οικονομικές υποεπιτροπές: Προϋπολογισμός, Τραπεζικές εργασίες, Εισόδημα 
και Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

Ενότητα # 2 Επιτροπή διορισμών 
 

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελείται από οκτώ (8) μέλη, τα οποία επιλέγονται από την  
Πρόεδρος και εγκρίνεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Θα προταθεί, αλλά όχι 
απαιτείται, ότι τα μέλη αντιπροσωπεύουν τις οκτώ γεωγραφικές περιοχές του κόσμου 
Ο πρόεδρος της επιτροπής θα είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από 
Κάθε μέλος θα έχει μία ψήφο και ο πρόεδρος θα ψηφίσει μόνο στην 
περίπτωση ισοπαλίας. 
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Η επιτροπή διορισμών θα παρουσιάσει την αντίστοιχη σειρά υποψηφίων 
κατά τη διάρκεια του εκλογικού έτους και να προτείνει αυτούς τους υποψηφίους στη Γενική Συνέλευση για 
την αξιολόγηση και την εκτίμησή τους. Η επιτροπή διορισμού θα προετοιμάσει επίσης 
τα προσόντα, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, στην επιλογή τους και 
ταυτοποίηση υποψήφιων υποψηφίων. 

 
Τμήμα # 3 Επιτροπή καταστατικών 
 

Ο Πρόεδρος έχει την εξουσία, με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, 
να διορίσει τουλάχιστον τρία μέλη στην επιτροπή καταστατικού 
Η επιτροπή θα διατυπώνει συστάσεις κατά την ετήσια σύνοδο προς τον Γενικό 
Συνέλευση για να κάνετε τις απαραίτητες και κατάλληλες αλλαγές στο καταστατικό που διέπει 
και να βοηθήσουν τις λειτουργίες του IPF και να βοηθήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία και 
διαχείριση της επιχείρησης.   

 
Η Επιτροπή Καταστατικού θα υποβάλλει έκθεση σε κάθε ετήσια συνεδρίαση ανεξάρτητα εάν 
υπάρχουν τυχόν προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό.   

 
Τμήμα # 4 Επιτροπή βραβείων 
 

Ο Πρόεδρος θα επιλέξει πρόεδρο, με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 
Για άλλη μια φορά, θα υπάρχουν οκτώ (8) μέλη, που προτείνονται να εκπροσωπήσουν τα αντίστοιχα 
ηπειρωτικές περιοχές του κόσμου. Κάθε μέλος θα έχει μία ψήφο και τον πρόεδρο 
θα ψηφίσει μόνο σε περίπτωση ισοπαλίας. Η πρωταρχική ευθύνη αυτής της επιτροπής είναι 
για τη διαχείριση των προγραμμάτων βραβείων του IPF, για τη δημιουργία και τη δημιουργία της αναγνώρισης 
προγράμματα της IPF, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει όλες τις διαδικασίες και διαδικασίες 
Οι παραλήπτες ακολουθούνται, ότι οι προθεσμίες τόσο για τις υποψηφιότητες όσο και για τις πολιτικές επιλογής 
τηρούνται αυστηρά και ακολουθούνται και ότι διατάσσονται τα πραγματικά βραβεία, 
διαθέσιμο και προετοιμασμένο για παρουσίαση. Ο πρόεδρος των βραβείων έχει επίσης το 
ευκαιρία να προτείνουμε και να προτείνουμε ειδικά βραβεία που πρέπει να συζητηθούν 
και ψήφισε η Γενική Συνέλευση 
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Τμήμα # 5 Κανόνες και τεχνική συμβουλευτική επιτροπή 
 

Η IPF θα ιδρύσει και θα δημιουργήσει το απαραίτητο τεχνικό συμβουλευτικό συμβούλιο στο 
Γενική Συνέλευση. Αυτή η συμβουλευτική επιτροπή, η οποία μπορεί να έχει τουλάχιστον τρεις (3) 
άτομα που έχουν ανατεθεί, και αυτό θα διασυνδεθεί τόσο με το Εκτελεστικό Συμβούλιο όσο και με 
Οι αντίστοιχες τεχνικές επιτροπές, οι τεχνικές επιτροπές της IPF 
δεν θα είναι μόνιμες επιτροπές αλλά θα προσδιορίζονται στην κατηγορία «Ειδικά 
Επιτροπές ». 

 
Η κανονιστική και τεχνική συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις (3) 
άτομα με υψηλή ειδίκευση, που επιλέγονται από τον Πρόεδρο και εγκρίνονται από την 
Εκτελεστικό Συμβούλιο. Οι όροι ισχύουν για τέσσερα χρόνια και διορίζονται στα ζυγά έτη 
για να συμπέσει με τον Θερινό Ολυμπιακό κύκλο.   
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Αυτή η επιτροπή συμμετέχει στην αναθεώρηση, την αξιολόγηση, την έρευνα και 
σύσταση κανόνων, τεχνικών κανονισμών, «κωδικός σημείων», κρίνοντας 
διαδικασίες και όλες τις άλλες πτυχές της διαδικασίας βαθμολόγησης και αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο 
Parkour και Freerunning.  
 
Η επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις και συστάσεις για την ιδιότητα μέλους, 
να εξεταστεί μέσω της διαδικασίας ψηφοφορίας στις συνεδριάσεις ψηφοφορίας. 

 
Τμήμα # 6 Επιτροπή δεοντολογίας 
 

Μια επιτροπή δεοντολογίας θα διοριστεί από τον Πρόεδρο και θα εγκριθεί από  
το εκτελεστικό συμβούλιο.   
 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) μέλη και όχι λιγότερο από 
ένα (1) είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα 
έχουν επίσης τον νόμιμο εκπρόσωπο της IPF και αυτό το άτομο δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 
Η επιλογή επιτροπής πρέπει να γίνεται από άτομα από διάφορους τομείς της 
κόσμο που είναι σεβαστά, αξιόπιστα και των οποίων τα ονόματα συνδέονται με τα υψηλότερα 
επίπεδα ακεραιότητας και ηθικής αξίας.   
 
Τα μέλη συμπληρώνουν και συμπληρώνουν μια ετήσια, ή συχνότερα, εάν κριθεί σκόπιμο 
απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο, ερωτηματολόγιο  
που θα ζητήσει και θα απαιτήσει απάντηση σε ερωτήσεις που θα βοηθήσουν την Ηθική 
Επιτροπή αξιολόγησης των αντίστοιχων συμμετοχών και συμμετοχών του 
Εκτελεστικό Συμβούλιο, αμειβόμενο προσωπικό και άλλα άμεσα εμπλεκόμενα άτομα ή ομάδες 
που έχουν ενώσεις ή επιχειρηματικές σχέσεις με την IPF.   
 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα έχει την ευθύνη να διατυπώνει συστάσεις 
τον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο εάν καθορίσουν τυχόν τομείς 
διαμάχη ή αμφισβητήσιμη δραστηριότητα είτε από ένα μέλος, μια ομάδα, μια ομοσπονδία ή 
αξιωματικός ή αμειβόμενο προσωπικό της IPF.  
Οι κυρώσεις και οι επιπλήξεις μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, αναστολές, 
απομακρύνσεις και απολύσεις μελών, ομοσπονδίας ή άλλων ενώσεων. 

 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα δημιουργήσει και θα δημοσιεύσει τα δικά τους «Πρότυπα / Κώδικας 
Συμπεριφορά, "με βάση παρόμοιες πολιτικές, οδηγίες και πρότυπα που σχετίζονται με 
διεθνείς αθλητικές και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Αυτό το έγγραφο θα αναθεωρηθεί 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα σταλεί σε όλες τις ομοσπονδίες και αθλητικά μέλη 
συμμετέχοντες σε ετήσια βάση. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΔΟΕ θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως 
ένα έγγραφο αναφοράς. Ένα μέλος μπορεί να αφαιρεθεί για λόγους και να το κάνει στο 
διακριτική ευχέρεια του Προέδρου με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.  

 
Τμήμα # 7 Επιτροπή Ιατρικής & Αθλητικής Ασφάλειας 
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Θα συσταθεί επιτροπή ιατρικής και αθλητικής ασφάλειας για τη διαχείριση και 
αναλάβει όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την απόδοση του αθλητή 
που μπορεί να έχουν ιατρική, σωματική, ψυχολογική, ασφάλεια και άλλα σχετικά 
Θα ζητηθεί από την Επιτροπή Ασφάλειας Ιατρικής και Αθλητισμού 
εξερευνήστε τους διάφορους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν τους αθλητές και την ασφάλειά τους και 
απόδοση. Αυτό θα περιλαμβάνει τα πάντα, από το σχεδιασμό εξοπλισμού και 
προδιαγραφές ανταγωνισμού στα πρωτόκολλα ντόπινγκ που σχετίζονται με εθνικά και 
διεθνείς εκδηλώσεις και διαγωνισμοί.   
 
Η Επιτροπή Ιατρικής και Αθλητικής Ασφάλειας μπορεί επίσης να έχει την ανάγκη να δημιουργήσει και 
δημιουργία υποεπιτροπών σε τομείς όπως οι κανονισμοί ανταγωνισμού, ο εξοπλισμός 
προδιαγραφές, πολιτικές και διαδικασίες δοκιμής ναρκωτικών, πρότυπα ασφάλειας και δοκιμές 
μεθόδους, ιατρικές διαδικασίες ανταγωνισμού και στελέχωση, καθώς και τη δημιουργία 
έντυπο υλικό και δημοσιευμένες πολιτικές και διαδικασίες 
η επιτροπή ασφάλειας θα διοριστεί από τον Πρόεδρο και θα εγκριθεί από την 
Εκτελεστικό Συμβούλιο Η Επιτροπή θα έχει τουλάχιστον επτά (7) μέλη με 
παγκόσμια εκπροσώπηση. Υποτίθεται ότι αυτά τα άτομα που έχουν ανατεθεί θα έχουν 
τα υψηλότερα επίπεδα διαπιστευτηρίων και θα είναι αντιπροσωπευτικά των κορυφαίων παγκοσμίως 
εμπειρογνώμονες στους αντίστοιχους τομείς τους. Η θητεία θα εγκριθεί από το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο. Ένα μέλος μπορεί να απομακρυνθεί για λόγους και να το κάνει στο 
διακριτική ευχέρεια του Προέδρου με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.  

 
Τμήμα # 8 Πειθαρχική επιτροπή 
 

Αυτή η επιτροπή, η οποία θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, συνιστάται από 
την Εκτελεστική Επιτροπή και απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 
Θα έχουν θητεία τεσσάρων ετών, η οποία θα συμπίπτει με τους όρους της IPF 
Αυτή η επιτροπή μπορεί επίσης να ανατεθεί να επικουρήσει το άρθρο XXVIII της 
αυτά τα καταστατικά (Η διαδικασία παραπόνων). 
 
Αυτή η επιτροπή μπορεί επίσης να ανατεθεί για να βοηθήσει με το άρθρο XXVIII αυτών 
Καταστατικό (Διαδικασία παραπόνων) Εάν είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί μια επιτροπή 
μέλος, ο Πρόεδρος μπορεί να το πράξει, σε προσωρινή βάση 
εγκρίθηκε με πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης στην επόμενη συνεδρίασή τους. 

 
Ενότητα # 9 Επιτροπή αθλητών 
 

Υπάρχει μια επιτροπή αθλητών, που εκλέγεται από τους συνομηλίκους τους, που αποτελείται από εννέα (9) 
άνδρες και γυναίκες αθλητές που θα συναντώνται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για να συζητήσουν όλα τα θέματα 
σχετικές και σημαντικές για τους αθλητές στο άθλημα 
ορισθέντες στην Εκτελεστική Επιτροπή, προωθούν αυτά τα θέματα 
εξέταση, επανεξέταση και, κατά περίπτωση, εφαρμογή. Η επιτροπή μπορεί, 
με έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, να έχουν ειδικές συνεδριάσεις, όταν εκδίδονται θέματα 
σημασία πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ημερομηνία της ετήσιας συνάντησης είναι 
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επιζήμια για τη δουλειά τους. Η θητεία αυτών των αθλητών θα είναι δύο χρόνια και αυτοί 
μπορεί να επανεκλεγεί. 
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Τμήμα # 10 Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων 
 

Ο Πρόεδρος διορίζει επιτροπή δημοσίων σχέσεων, με την έγκριση της 
το εκτελεστικό συμβούλιο. Οι συγκεκριμένες ευθύνες θα συμφωνηθούν από το 
επιτροπή και πρόκειται να καθοριστούν. 

 
Τμήμα # 11 Επιτροπή κατά του ντόπινγκ  
 

Αυτή η επιτροπή μπορεί και θα συνεργαστεί απευθείας με την Ιατρική και Αθλητική Ασφάλεια 
Επιτροπή για την επίβλεψη των προγραμμάτων Anti-Doping της IPF. Συγκεκριμένα, αυτό 
επιτροπή θα επιβλέπει τα προγράμματα δοκιμών ναρκωτικών στις εκδηλώσεις και μεγάλες 
διαγωνισμούς και θα είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση και τη διανομή του 
πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα WADA στις Εθνικές Ομοσπονδίες. 

 
Τμήμα # 12 Επιτροπή Ανάπτυξης 
 

Αυτή η επιτροπή έχει τη βασική ευθύνη να επανεξετάσει, να αξιολογήσει και να βοηθήσει στη δημιουργία, 
σε συνεργασία με τις Εθνικές Ομοσπονδίες, τις «ρίζες» και την ανάπτυξη 
προγράμματα για το άθλημα του Parkour. Σκοπός είναι να συμμετάσχουν όσοι συμμετέχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο, συνεργαστείτε με τις άλλες επιτροπές για την προστασία των συμμετεχόντων σε κάθε 
τρόπο και προωθεί και αυξάνει τη συμμετοχή της Parkour, παγκοσμίως. 
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άρθρο Vlll 
Ειδικές Επιτροπές του την ΙΠΙ 

 
Θα υπάρξουν ειδικές επιτροπές της IPF, οι οποίες θα ανατεθούν από τον Πρόεδρο και θα εγκριθούν από την 
Εκτελεστικό Συμβούλιο Οι κύριες ειδικές επιτροπές που θα συσταθούν και θα ανανεωθούν στις α 
τετραετή βάση, εκτός εάν ψηφιστεί διαφορετικά από το Εκτελεστικό Συμβούλιο με έγκριση του στρατηγού 
Η συνέλευση περιλαμβάνει τα ακόλουθα. 
 
Ενότητα # 1 Τεχνική Επιτροπή Freerunning και Parkour (Εκδηλώσεις)  
 

Οι ειδικοί κλάδοι για το Parkour πρέπει να καθοριστούν από την επιτροπή 
 

Αυτή η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των κανόνων ανταγωνισμού για το 
Ολυμπιακοί Αγώνες και οι μεγάλοι διεθνείς διαγωνισμοί, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
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τα ακόλουθα:  
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

 
Παγκόσμια Κύπελλα 

 

Προκριματικοί Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 
 

Διεθνείς διπλοί διαγωνισμοί και παρόμοιοι διαγωνισμοί 
 

Η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τον ακόλουθο τομέα: 
 

Καθορισμός των βασικών κανόνων και πολιτικών ανταγωνισμού 
 

Δημιουργία διαδικασιών αξιολόγησης και αξιολόγησης 
 

Δημιουργία των πραγματικών κανόνων βάσει των οποίων θα βαθμολογούνται, κρίνονται και θα βαθμολογούνται αυτά τ
αξιολογήθηκε 
 
Δημιουργία κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών με τους οποίους δικαστές και αξιωματούχοι 
θα εκπαιδευτεί, θα αξιολογηθεί και θα επιλεγεί και θα ανατεθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες, 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Παγκόσμια Κύπελλα. 
 
Βοηθώντας στη διαδικασία διάδοσης και διανομής αυτών των πληροφοριών 
Παγκόσμιος. 

 
Δημιουργία μεθόδων με τις οποίες θα ισχύουν οι κανόνες και οι πολιτικές των διαγωνισμών 
να ελέγχονται και να βοηθούν στη διασφάλιση δικαιοσύνης, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και 
ακρίβεια. 
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Ανάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων για τον έλεγχο της δικαιοσύνης 
και ειλικρίνεια στο σύστημα αξιολόγησης καθώς και την καθιέρωση των μεθόδων από 
ποιοι αξιωματούχοι και δικαστές θα αξιολογηθούν, ακόμη και οι αντίστοιχοι 
τιμωρίες και λογοκρισία υπαλλήλων για κακή απόδοση. 

 
Η επιτροπή θα υποβάλει έκθεση, μέσω του προέδρου της, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και 
Γενική Συνέλευση οι δράσεις και οι εργασίες της σε τακτική βάση. 

 
Η επιτροπή θα δημιουργήσει, θα παράγει και θα δημοσιεύσει, μέσω του IPF, το βιβλίο ή τους κανόνες της 
και πολιτικές και οι τεχνικοί κανονισμοί του IPF για το Parkour, αναθεωρήθηκαν και 
αναπαράγει και εκτυπώνει κάθε νέο Ολυμπιακό Κύκλο, ξεκινώντας από την πρώτη ημερομηνία του 
νέο έτος μετά το έτος των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων. 

 
Ενότητα # 2 Επιτροπή μάρκετινγκ και ιδιοτήτων 
 

Μια επιτροπή μάρκετινγκ και ιδιοτήτων μπορεί να συσταθεί από τον πρόεδρο και 
εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.Αυτή η επιτροπή μπορεί είτε να είναι ενεργός και 
επιτροπή εργασίας ή μπορεί να είναι συμβουλευτικής φύσης. Εάν είναι ενεργή, αυτή η επιτροπή μπορεί 
στην πραγματικότητα συνάπτουν συμφωνίες με οργανωτικές επιτροπές για την αγορά και την προώθηση 
εκδηλώσεις και ιδιότητες ή μπορεί να διαπραγματευτεί, να σχεδιάσει και να αναπτύξει ιδιότητες που θα 
να πουλήσει και να αντιπροσωπεύσει εμπορικά για λογαριασμό της IPF 
καθορίζεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο, το IPF μπορεί να ζητήσει 
επαγγελματική εκπροσώπηση από μια παγκόσμια εταιρεία μάρκετινγκ αθλητικών / εταιρεία που 
μπορεί να αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες, τα συμβάντα ή τα προγράμματα IPF που θα καθοριστούν 
η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε σε αποκλειστική είτε σε μη αποκλειστική βάση. 

 
Η Επιτροπή Marketing και Properties θα έχει επίσης την ευθύνη 
διατυπώνοντας συστάσεις προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση ως 
ισχύει για εμπορικά δικαιώματα που ενδέχεται να επιτρέπονται με εκχώρηση στο 
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αντίστοιχες Εθνικές Ομοσπονδίες και αθλητές που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις IPF και 
διαγωνισμοί. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ομοιόμορφη σήμανση και άλλη εμπορική προβολή, 
όπως κρίνεται κατάλληλο και δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα μάρκετινγκ που κατέχει 
το IPF.  

 
Η ειδική δομή αυτής της επιτροπής θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο και 
το άτομο που έχει ανατεθεί να προεδρεύει αυτής της επιτροπής. 

 
Τμήμα # 3 Άλλες / Νέες πειθαρχίες / Εκδηλώσεις 
 

Η IPF θα διατηρήσει το δικαίωμα να προσθέσει τυχόν κατάλληλα γεγονότα ή κλάδους, όπως 
κρίθηκε απαραίτητο και σε συνεργασία με τους σκοπούς και τους στόχους της IPF και 
τη δέσμευσή μας για τα προγράμματα Parkour και τον πολιτισμό παγκοσμίως. 
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άρθρο LX

Δικαιώματα των μελών και δεξιά για Συμμετοχή 
 
Ενότητα # 1 Δικαιώματα των μελών 
 

Όλες οι ομοσπονδίες μέλη έχουν ίσα και αδιαμφισβήτητα δικαιώματα συμμετοχής 
η επιχείρηση και η λειτουργία του IPF. Η ιδιότητα μέλους της Γενικής Συνέλευσης 
είναι το κυβερνών όργανο της IPF και δεν έχει καμία άλλη ευθύνη να αναφέρει άλλες 
από την ΔΟΕ. Οι εθνικές ολυμπιακές επιτροπές έχουν τη δικαιοδοσία για τις δικές τους 
αντίστοιχες εθνικές ομοσπονδίες, αλλά αυτό δεν τους επιτρέπει κανέναν έλεγχο επί της 
Κανόνες και πολιτικές της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Θα είναι ο ψυχικός σκοπός και το 
πρόθεση της IPF να διεξάγει επιχειρήσεις με δίκαιο και ανοιχτό τρόπο και ότι η IPF 
έχει το σκοπό και τον στόχο να συμπεριλάβει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος στον κόσμο 
Η κοινότητα του Parkour.   

 
Ενότητα # 2 Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Το IPF δεν θα απαγορεύσει ή δεν περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο, το δικαίωμα αθλητή να συμμετάσχει 
Εκδηλώσεις ή διαγωνισμοί Parkour. Υπάρχουν μόνο δύο περιστάσεις υπό τις οποίες ένα 
ο αθλητής θα ήταν περιορισμένος ή θα τιμωρούταν. Σε αυτά περιλαμβάνονται, 1.) ο αθλητής είναι 
κυρώθηκε λόγω παραβίασης της ΔΟΕ ή των κανόνων της IPF σχετικά με το ντόπινγκ ή 
παραβίαση των πρωτοκόλλων που ορίζονται στον Ολυμπιακό χάρτη ή στους αντίστοιχους κανόνες 
ιδρύθηκε από την IPF, και / ή 2.) ένας αθλητής τιμωρείται από τον αντίστοιχο 
Εθνική Ομοσπονδία ή Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εάν συμβεί αυτό, ο αθλητής 
μπορεί να έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Κώδικα Διαιτησίας για τον Αθλητισμό, σύμφωνα 
με τον Ολυμπιακό Χάρτη 

 
Τμήμα # 3 Δικαιώματα του φύλου και της ισότητας 
 

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τους διαγωνισμούς της IPF θα είναι εξίσου ανοιχτή 
άνδρες και γυναίκες. Δεν θα υπάρχουν προγράμματα ή εκδηλώσεις που θα περιορίζονται από 
φύλο, φυλή, θρησκεία ή σεξουαλικός προσανατολισμός.   
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άρθρο X 

Ο αθλητισμός για την άτομα με ειδικές ανάγκες 
 
Ενότητα # 1 Αθλητές με ειδικές ανάγκες 
 

Το IPF θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσει και να προσφέρει συμμετοχή στο Parkour 
προγράμματα για αθλητές με ειδικές ανάγκες. Αυτό πιθανότατα θα γίνει μέσω του ιδρύματος 
ειδικής επιτροπής, όπως επιτρέπεται και ενθαρρύνεται στο παρόν καταστατικό. 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να διορίζει μια τέτοια επιτροπή 
και η επιτροπή μπορεί να αρχίσει αμέσως να αντιμετωπίζει τις ανάγκες αυτού του πληθυσμού 
των συμμετεχόντων.  
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άρθρο Xl 
Ολυμπιακή Αλληλεγγύη 

 
Ενότητα # 1 Ολυμπιακή Αλληλεγγύη 
 

Το IPF θα υποστηρίξει και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην Ολυμπιακή Αλληλεγγύη της ΔΟΕ 
προγράμματα, όπως ζητήθηκε από τη ΔΟΕ και τους αντίστοιχους Εθνικούς Ολυμπιακούς 
Επιτροπές.  
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άρθρο Xll 

Ολυμπιακό Χάρτη 
 

Ενότητα # 1 Αναγνώριση και επικύρωση του Ολυμπιακού Χάρτη 
 

Η IPF δηλώνει την υποστήριξή της και την έγκριση του Ολυμπιακού Χάρτη, του 
Περιεχόμενες εντολές και υποχρεώσεις. Η IPF θα επιβάλει και θα ενθαρρύνει τη 
Εθνικές Ομοσπονδίες και άλλοι εταίροι και ενώσεις για υποστήριξη και παρακολούθηση της 
κανόνες και επιταγές του Ολυμπιακού Χάρτη, προς όφελος του αθλητισμού.  

 
https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf 
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άρθρο Xlll
Βραβεία και Αναγνωρίσεις 

 
Ενότητα # 1 Βραβεία

Το εκτελεστικό συμβούλιο, σε συνεργασία με την επιτροπή βραβείων θα εργαστεί
καθιερώστε τα διάφορα βραβεία και τις μορφές αναγνώρισης για τους συμμετέχοντες στο
Εκδηλώσεις, προγράμματα και δραστηριότητες Parkour.

Αυτό θα κυμαίνεται από έναν τίτλο που μπορεί να επιτευχθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς από το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αναγνώριση για συνεισφορές στο
αναπτυξιακά προγράμματα και προγραμματισμός «βάσης» για αναγνώριση
χορηγοί και συνεισφέροντες στα βραβεία επίτευξης ζωής.

Τα βραβεία απονέμονται κατάλληλα είτε στην ετήσια συνάντηση της
τη Γενική Συνέλευση ή σε ειδικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, που θα καθορίζονται αμοιβαία
από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
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άρθρο XLV 
νομική Εκπροσώπηση 

 
Ενότητα # 1 Διορισμός νομικού συμβούλου 
 

Ο Πρόεδρος, με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, διορίζει και προσλαμβάνει 
νομική εκπροσώπηση για να βοηθήσει στη διαχείριση και την ορθή διεξαγωγή της IPF 
κατάλληλα, αυτό το άτομο / επιχείρηση πρέπει να έχει εκτεταμένες γνώσεις και 
υπόβαθρο και εξοικείωση με τον διεθνή αθλητισμό, τον Ολυμπιακό Χάρτη και όλα 
άλλες εκτιμήσεις κρίθηκαν σημαντικές και απαραίτητες για την προστασία των καλύτερων συμφερόντων 
της IPF, είναι μέλη και συμμετέχοντες. 
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Σελίδα 32 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

άρθρο XV 
Λογιστική εταιρεία 

 
 
Ενότητα # 1 Διορισμός Λογιστικής Αντιπροσώπευσης  
 

Ο Πρόεδρος, με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, διορίζει και / ή 
μίσθωση αδειοδοτημένης και εγκεκριμένης και συνδεδεμένης λογιστικής εταιρείας, η οποία είναι αποδεκτή και 
κατέχει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, πιστοποιήσεις και άδειες για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο 
χώρα όπου εδρεύει το IPF.   

 
Η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και ενδέχεται να ζητηθούν έλεγχοι, όπως απαιτείται 
για την προστασία του καλού ονόματος και της εικόνας του IPF. 

 
Η πραγματική ετήσια έκθεση θα καταγραφεί και θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο της IPF 
και υποβλήθηκε σε όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά 
την τελική έγκριση μιας τέτοιας έκθεσης από την Εκτελεστική Επιτροπή της IPF.  

 
Τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, μια πρόσθετη και διαφορετική λογιστική εταιρεία, ότι 
πληροί τα ίδια κριτήρια, θα κληθεί επίσης να διενεργήσει επανεξέταση και έλεγχο του 
Λογαριασμοί IPF και αποδίδουν μια γνώμη, η οποία θα παρουσιαστεί σε ολόκληρη 
Εκτελεστική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο στην ετήσια συνεδρίαση. 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τη διασφάλιση της παρουσίασης 
και η δήλωση της επιχείρησης IPF θα είναι ειλικρινής, ακριβής, τρέχουσα και 
θα είναι τελικά ευθύνη του Εκτελεστικού της IPF 
Επιτροπή, με επίβλεψη από τη Γενική Συνέλευση για τη σωστή διεξαγωγή της 
Επιχειρήσεις IPF. 
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Σελίδα 33 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία



7/26/2021 Καταστατικό και κανόνες διακυβέρνησης

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 27/43

άρθρο XVL 
Κανόνες της Διαιτησίας - CAS 

 
Ενότητα # 1 Διαιτησία 
 
Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει με την ευκαιρία ή σε σχέση με αθλητή ή άτομο 
Η συμμετοχή με την IPF μπορεί να υποβληθεί σε διαιτησία για αποκατάσταση. Ειδικές λεπτομέρειες και 
πληροφορίες μπορούν να ληφθούν μέσω του Νομικού Συμβούλου της IPF καθώς και του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του 
η επιτροπή δεοντολογίας. 
 

Η Διαδικασία Παραπόνων του IPF περιλαμβάνεται ως συνημμένο στο παρόν Καταστατικό. 
 

Το IPF ακολουθεί και ακολουθεί όλους τους κανόνες, τα πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις 
συνδέονται με το Δικαστήριο Διαιτησίας για τον Αθλητισμό (CAS) και όπως είναι γραμμένο στο 
Ολυμπιακός Χάρτης 

 
(Από τον Ολυμπιακό Χάρτη) 

 
59 Διαφορές - Διαιτησία  

 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει με την ευκαιρία ή σε σχέση 
με, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα υποβληθούν αποκλειστικά στο 
το Δικαστήριο Διαιτησίας για τον Αθλητισμό, σύμφωνα με το 
Κώδικας Διαιτησίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό.  
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Σελίδα 34 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

άρθρο XVll 
Κανόνες του Πρωτοκόλλου 

 
Ενότητα # 1 Κανόνες πρωτοκόλλου 
 

Οι κανόνες του πρωτοκόλλου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Εκτελεστικού της IPF  
Το Συμβούλιο, οι επιτροπές του και η ιδιότητα μέλους θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Robert  
της Παραγγελίας, Δεύτερη Έκδοση, στο μέτρο που ισχύει και όταν δεν είναι ασυνεπής με  
αυτά τα καταστατικά ή τα συμφέροντα της λειτουργίας και της διαχείρισης της IPF.  
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Σελίδα 35 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

άρθρο XVlll 
Τροποποιήσεις 

 
Ενότητα # 1 Τροποποιήσεις 
 

Τροποποιήσεις στο Καταστατικό μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε συνάντηση μέλους από το  
πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών. Τροποποιήσεις στο καταστατικό  
πρέπει να προταθεί 6 μήνες νωρίτερα. Μπορεί επίσης να γίνουν τροποποιήσεις στο καταστατικό 
υποβληθεί με εντολή του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ισχύει έως το επόμενο  
συνάντηση μέλους όπου οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από το  
συμμετοχή με ψήφο των δύο τρίτων της πλειοψηφίας. 
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Σελίδα 36 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

άρθρο XLX
Δυνάμεις

 
Ενότητα # 1 Δυνάμεις 
 

Η IPF, η Γενική Συνέλευση και οι αξιωματικοί της έχουν τις εξουσίες που απαριθμούνται  
στο παρόν και σε όλες τις άλλες εξουσίες που επιτρέπονται βάσει του κοινού δικαίου, δεν είναι ασυνεπείς με  
αυτά τα καταστατικά ή την αποστολή, τους σκοπούς και το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού. 
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Σελίδα 37 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

άρθρο XX 
Γλώσσες 

 
Ενότητα # 1 Γλώσσες 
 

Η επίσημη γλώσσα του IPF θα είναι η αγγλική και όλες οι βασικές και βασικές 
επικοινωνία θα παρέχεται σε αυτήν τη γλώσσα. Σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις, 
όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση ή όταν ζητηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο 
συναντήσεις, μια ευρωπαϊκή γλώσσα (δηλαδή, γαλλική ή γερμανική) και ισπανική μπορεί να είναι 
παρέχονται, κατόπιν αιτήματος.  
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Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία
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Σελίδα 38

άρθρο XXL 
Επιχειρησιακό σχέδιο 

 
Ενότητα # 1 Επιχειρηματικό σχέδιο 
 

Το επιχειρηματικό σχέδιο ή / και το στρατηγικό σχέδιο της IPF περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ως 
ένα συνημμένο στο τέλος του εγγράφου. Περιλαμβάνονται ως συνημμένο "Α". 
Το προσάρτημα «Α» θα δημιουργηθεί στο επόμενο συνέδριο της IPF (Ιανουάριος 2020). 
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Σελίδα 39 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

άρθρο XXll 
World Anti-Doping Οργανισμού 

 
Δήλωση δέσμευσης: 
 

Είναι στόχος της IPF να δεσμευτεί να σεβαστεί και να υποχρεώσει τους αθλητές, τους προπονητές Και 
όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά του Ντόπινγκ. Αυτό είναι κρίσιμο μέρος 
του αθλητισμού και της αξίας του για τη νεολαία του κόσμου μας και όλη την τρέχουσα κουλτούρα και κοινωνία.  
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Για το σκοπό αυτό, θα εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες και θα αναθέσουμε στους συμμετέχοντες να τηρούν αυστηρά 
Οι κανόνες, οι πολιτικές και τα πρωτόκολλα της WADA. Οι ρυθμίσεις μας δεν θα είναι λιγότερο περιοριστικές 
Οι WADA και οι ΔΟΕ και το IPF θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το χρησιμοποιήσουν Πρόγραμμα στο 
έναν θετικό και εκπαιδευτικό τρόπο για να διδάξει και να διδάξει τους συμμετέχοντες αθλητές μας και 
νεολαία. 

 
Οι κανόνες και οι κανονισμοί που σχετίζονται με το WADA θα διανεμηθούν με συνέπεια και 
ουσιαστικός τρόπος για τη συμμετοχή στο IPF και τα μέλη θα ενθαρρυνθούν να ενεργήσουν ενεργά 
αξιοποιήστε τις καλές υπηρεσίες του οργανισμού WADA. 

 
Ενημερωμένες πληροφορίες και καθώς και συχνή επικοινωνία με τα μέλη της IPF 
σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα του WADA θα ενσωματωθούν στο IPF 
επιχειρηματικά πρωτόκολλα και διαδικασίες. 

 
Η IPF θα αποδεχτεί και θα επιβάλει τον νέο κώδικα WADA 2017 έως τις ημερομηνίες που ορίζονται, 
1 Ιανουαρίου 2017. 
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Σελίδα 40 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

 
άρθρο XXlll 

Γραμματέας Γενικού 
 
 
Ενότητα # 1 Γενικός Γραμματέας 
 

Το IPF, όπως και οι περισσότερες Διεθνείς Ομοσπονδίες, θα προσλάβει έναν διευθύνοντα σύμβουλο που θα το κάνει 
διαχειριστείτε τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης IPF. Αυτό το άτομο θα έχει τον τίτλο του Γραμματέας 
Ο Γενικός Γραμματέας θα είναι η κύρια επαφή με τον αντίστοιχο Εθνικό 
Ομοσπονδίες, καθώς και η ΔΟΕ. Ο Γενικός Γραμματέας θα έχει την έδρα του σε κατάλληλο 
τοποθεσία, η οποία συμφωνείται από κοινού από τον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 
 

Ο Γενικός Γραμματέας θα έχει έναν ειδικό κατάλογο καθηκόντων και αναθέσεων 
Αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: 

 
Προετοιμαστείτε και βοηθήστε να οργανώσετε όλες τις συνεδριάσεις της IPF, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας 
συνάντηση και τις συνεδριάσεις του Προέδρου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

 
Διανείμετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υλικά που χρειάζονται οι αντίστοιχοι 
εθνικές ομοσπονδίες. 
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Συνεργαστείτε με τον Πρόεδρο και όλες τις επιτροπές για να βεβαιωθείτε ότι συμμετέχουν συμμόρφωση με το καταστατικό και όλες τις ευθύνες που τους ανατίθενται 
επιτροπών εντός της δομής του IPF. 

 
Συνεργαστείτε με τη ΔΟΕ και τις αντίστοιχες Εθνικές Ομοσπονδίες για να βεβαιωθείτε ότι εμείς 
συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και την υποχρέωση ανταγωνισμού και 
συμμετέχετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 
Διεξαγάγετε την επιχείρηση σύμφωνα με την καλή επιχειρηματική πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του 
οικονομικά, νομικές ευθύνες, πληρωμές λογαριασμών και χρεών καθώς και το 
κατάλληλος προγραμματισμός και διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρησιακών λειτουργιών. 

 
Να ενεργείτε πάντα προς το συμφέρον του IPF για να βελτιώσετε τη θέση και την εικόνα του 
εντός της διεθνούς αθλητικής κοινότητας. 

 
Όλες οι άλλες κρίθηκαν απαραίτητες αναθέσεις όπως ορίζονται από τον Πρόεδρο, Εκτελεστικό 
Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση. 
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Σελίδα 41 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

 
άρθρο XXlV 

Ολυμπιακοί Αγώνες 
 
Ενότητα # 1 Ολυμπιακοί Αγώνες 
 

Το IPF θα συνεργαστεί απευθείας με και για λογαριασμό της ΔΟΕ, καθώς αφορά το 
Ολυμπιακοί Αγώνες και τα μελλοντικά δικαιώματα συμμετοχής στους Αγώνες 
εγγυάται και υποστηρίζει την προθυμία του να συμφωνήσει να συμμετάσχει σύμφωνα με τους κανόνες 
και τις δικαιοδοσίες που ορίζονται και θεσπίζονται από τη ΔΟΕ προς το συμφέρον του 
Ολυμπιακοί Αγώνες, σχέσεις και η παράδοση του Ολυμπιακού κινήματος και 
τη μελλοντική ανάπτυξη και ανάπτυξη της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης. 
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Σελίδα 42 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

 
Το άρθρο XXV 

Εμπορικά δικαιώματα των συνδεδεμένων με το Αθλητικό Συμμετοχή 
 
 
Ενότητα # 1 Εμπορικά δικαιώματα αθλητών και εθνικών ομοσπονδιών 
 
 

Η επιτροπή μάρκετινγκ και ιδιοτήτων του IPF θα καθορίσει τους κανόνες και 
ειδικούς κανονισμούς για τα δικαιώματα που χορηγούνται σε αθλητή ή υπήκοο 
Ομοσπονδία όταν συμμετέχει σε διαγωνισμό ή διαγωνισμό IPF. Αυτοί οι κανόνες θα είναι 
δεν επιβάλλονται σε όλες τις εκδηλώσεις IPF και τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες που παρέχονται δεν θα ισχύουν 
παρακρατήθηκε αδικαιολόγητα. 
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Σελίδα 43 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

 
άρθρο XXVl 

Νέες Ειδικότητες στο το Parkour & Freerunning Οικογένεια 
 
 
Είναι ευθύνη καθώς και η ευκαιρία του IPF να προσθέσει νέους κλάδους, δραστηριότητες Και 
πειθαρχίες ή / και αθλήματα στο πρόγραμμά μας, όπως κρίνεται σκόπιμο και που ταιριάζουν στο Πλατφόρμα 
του Parkour. Το Parkour είναι ένα δημιουργικό και αθλητικό είδος απόδοσης και συνήθως αξιολογείται βάσει 
υποκειμενικά μέσα, σε αντίθεση με μια πραγματικά αντικειμενική πλατφόρμα, όπως ταχύτητα, απόσταση ή ύψος 
Ταυτόχρονα, οι τρόποι και οι μέθοδοι αξιολόγησής μας μειώνουν και σχεδόν εξαλείφονται 
υποκειμενικότητα και έτσι μπορούμε να επιλέξουμε και να προσδιορίσουμε τον νικητή και τις καλύτερες επιδόσεις μας με ένα 
πολύ υψηλός βαθμός ακρίβειας και βεβαιότητας.  
 
Εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία, ενδέχεται να υπάρχουν παραλλαγές και συσχετίσεις με τον Parkour 
εξετάζεται και επανεξετάζεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τις αντίστοιχες τεχνικές επιτροπές. 
 
Το IPF είναι έτοιμο να προσθέσει και να πραγματοποιήσει τέτοιες δραστηριότητες και προγράμματα, προς το συμφέρον του Άθλημα 
και οι Αθλητές που έχουμε δεσμευτεί να υπηρετήσουμε. 
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Σελίδα 44 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

 
άρθρο XXVll 
Επίσημη σφραγίδα 

 
Ενότητα # 1 Επίσημη σφραγίδα 
 

Η IPF θα έχει επίσημη σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα θα επισυνάπτεται σε όλους τους επίσημους 
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έγγραφα της IPF. Η παρουσία της σφραγίδας επαληθεύει και επικυρώνει έγγραφα 
που προετοιμάζονται και διανέμονται επίσημα από το IPF.   

 
Η επίσημη ταυτότητα επιστολόχαρτου και λογότυπου μπορεί να αντικαταστήσει τη σφραγίδα στο 
γενικά έγγραφα και διανομή πληροφοριών Ο Πρόεδρος έχει το 
εξουσία να λαμβάνει τέτοιους προσδιορισμούς 
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Σελίδα 45 Καταστατικό της η Διεθνής Parkour Ομοσπονδία

 
Το άρθρο XXVIII

παραπόνων Διαδικασία
 
 
Ενότητα # 1 Κατάθεση ένα Καταγγελία - Κάθε αθλητής ή μέλος του IPF ή ένα μέλος 

οργανισμός / ομοσπονδία της IPF (ο «Καταγγέλλων»), και πιστεύει ότι 
ο ίδιος / ο ίδιος θα ενοχληθεί από οποιαδήποτε ενέργεια της εταιρείας ή μιας από αυτές 
μέλη, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην εταιρεία (το «Παράπονο») 
εξετάζεται για επίλυση μέσω της διαδικασίας παραπόνων της εταιρείας, η 
Η καταγγελία πρέπει: 

 
(ένα) να υποβληθεί γραπτώς στον Πρόεδρο της εταιρείας στο 

ο κύριος τόπος της επιχείρησης 
 

(σι) να υπογραφεί από τον Καταγγέλλοντα και 
 

(ντο) να περιλαμβάνει μια συνοπτική δήλωση της καταγγελίας, του ατόμου ή 
αρμόδιος οργανισμός για την καταγγελία και την ανακούφιση που ζητήθηκε 
Η καταγγελία εμφανίζεται σε μια εκδήλωση ή διαγωνισμό που έχει εγκριθεί από την εταιρεία 



7/26/2021 Καταστατικό και κανόνες διακυβέρνησης

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 37/43

και το αντικείμενο της Καταγγελίας μπορεί να είναι το αντικείμενο της διαμαρτυρίας 
διαδικασίες που περιγράφονται στους κανόνες και τις πολιτικές, από αυτές που διαμαρτύρονται 
οι διαδικασίες πρέπει να έχουν εξαντληθεί πριν από την υποβολή καταγγελίας 
εξαντλήστε αυτές τις διαδικασίες προστασίας που οδηγούν σε αυτήν τη Διαδικασία Παραπόνων. 

 
Ενότητα # 2 Επεξεργασία της Καταγγελία - Μετά την παραλαβή της καταγγελίας, ο Πρόεδρος θα 

ταχέως: 
 

(ένα) Διορίστε ένα μέλος, υπάλληλο (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ή αντιπροσώπου του 
εταιρεία για να διερευνήσει την καταγγελία (ο «ερευνητής») 
Ωστόσο, ο ερευνητής δεν μπορεί να είναι άτομο που εμπλέκεται άμεσα 
στην περίπτωση που αποτελεί το αντικείμενο της καταγγελίας. 

 
(σι) Στείλτε στον Καταγγέλλοντα μια ειδοποίηση που επιβεβαιώνει την παραλαβή της Καταγγελίας. 

 
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει: 
 

1. Το όνομα του ερευνητή 
 

2. Η ημερομηνία (το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της 
ειδοποίηση) με την οποία θα ολοκληρωθεί η έρευνα, και 

 
3. αντίγραφο αυτών των διαδικασιών παραπόνων 
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(Γ) Αποστολή σε οποιονδήποτε μεμονωμένο οργανισμό του οποίου η συμπεριφορά αποτελεί αντικείμενο του  
Καταγγελία (το «Ανεπιθύμητο Μέρος») ειδοποίηση για την κατάθεση της Καταγγελίας και α 
αντίγραφο της καταγγελίας. Δεν χρειάζεται να σταλεί ειδοποίηση όταν το αντίθετο μέρος είναι το 
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει 
 

1. Πρόσκληση για απάντηση γραπτώς στην καταγγελία 
 

2. Το όνομα του ερευνητή 
 

3. Η ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η έρευνα και 
 

4. Αντίγραφο αυτών των διαδικασιών παραπόνων 
 

Τμήμα # 3 Διερεύνηση της την Καταγγελία - Η έρευνα για την καταγγελία σε 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μια συλλογή όλων των σχετικών εγγράφων και συνεντεύξεων (ή απόπειρα 
συνεντεύξεις) με το Παράπονο, το Ανεπιθύμητο Μέρος και άλλα άτομα που έχουν 
πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της καταγγελίας. 

 
Τμήμα # 4 Η διαμεσολάβηση του την Καταγγελία - Μέσα σε δέκα (10) ημερών από τη λήξη της 

έρευνα, ο ερευνητής προετοιμάζει για τον Πρόεδρο της IPF, γραπτή 
περίληψη της έρευνας και σύσταση σχετικά με την κατάλληλη διάθεση 
της καταγγελίας. Χωρίς να περιορίζεται από αυτή τη σύσταση, ο Πρόεδρος 
μπορεί τότε να προσπαθήσει να μεσολαβήσει τη διαφορά προς ικανοποίηση των μερών 
η διαμεσολάβηση είναι επιτυχής, το συμφωνηθέν ψήφισμα πρέπει να καταγράφεται από το 
Πρόεδρος σε μορφή που περιλαμβάνει τη γραπτή αναγνώριση από τα συμβαλλόμενα μέρη 
αυτό το ψήφισμα.   

 
Τμήμα # 5 Ακούγοντας Panel - Αν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να μεσολαβήσει τη διαφορά στο 

ικανοποίηση των Μερών εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του Ερευνητή 
περίληψη και σύσταση, ο Πρόεδρος θα αναφέρει το γεγονός στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Παραπόνων.  
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Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραπόνων θα διορίσει τρία μέλη αυτού Επιτροπή για να χρησιμεύσει ως επιτροπή που θα ακούσει το παράπονο (η «Ακρόαση» 
Ομάδα "). Οι διορισμοί αυτοί υπόκεινται στα ακόλουθα: 

 
1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραπόνων μπορεί να διορίσει τον εαυτό του 

στην ακρόαση 
 

2. Ο διορισμός της τριμελούς ακρόασης θα περιλαμβάνει 
τον ορισμό προέδρου της ομάδας ακροάσεων 

3. Όποτε είναι δυνατόν, ένα μέλος του Αθλητή του Παραπόνου
Η επιτροπή θα συμπεριληφθεί στην ομάδα ακροάσεων
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4. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραπόνων είναι υπεύθυνος
επιβεβαιώνοντας τη διαθεσιμότητα κάθε διορισμένου για υπηρεσία στο
Πίνακας παραπόνων

Τμήμα # 6 Διεξαγωγή της την επ 'ακροατηρίου συζήτηση - Ο πρόεδρος της επιτροπής ακροάσεων θα επιλέξετε το χρόνο
και το μέρος για την ακρόαση παραπόνων, ώστε να γίνει η ακρόαση στο
νωρίτερα βολική ημερομηνία. Ο πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση των μερών, να συμπεριφέρεται
την ακρόαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων παρόμοιων ηλεκτρονικών μέσων
γνωστοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ακοής, μαζί με την ταυτότητα
των άλλων δύο μελών της ειδικής ομάδας, στα συμβαλλόμενα μέρη και στον Πρόεδρο
κατά την ακρόαση, ο Πρόεδρος θα παράσχει στην ακρόαση αντίγραφα του
Καταγγελία, οποιαδήποτε γραπτή απάντηση που είχε προηγουμένως υποβληθεί από το Ανεπιθύμητο Μέρος,
έγγραφα που συλλέγονται από τον ερευνητή και τη σύνοψη του ερευνητή
Η ακρόαση δεν θα λάβει (και κανένα μέρος δεν μπορεί να εισαγάγει ως αποδεικτικά στοιχεία) το
Σύσταση του ερευνητή ή οποιαδήποτε επίλυση της διαφοράς που προτείνεται από το
πρόεδρος σε οποιοδήποτε από τα μέρη κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. Τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την ακρόαση, ο πρόεδρος της ομάδας ακροάσεων οφείλει να αποσταλεί στην
τα μέρη ένα γραπτό αντίγραφο των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται κατά την ακρόαση
Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την ευκαιρία εκπροσώπησης κάθε μέρους από
σύμβουλος, να παρουσιάσει προφορικά ή γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, να εξετάσει ανυπόστατα μάρτυρες και
να παρουσιάσετε όσες πραγματικές ή νομικές αξιώσεις επιθυμείτε. Η ακρόαση είναι ανοιχτή στο
δημόσια και καταγράφεται με μια μεταγραφή που διατίθεται σε κάθε μέρος στο δικό του
δαπάνη.

Όλες οι διαδικαστικές και αποδεικτικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον πρόεδρο και τον
Ομάδα ακροάσεων. Αποφάσεις σχετικά με το βάσιμο της καταγγελίας και τη μορφή κυρώσεων
διενεργείται με πλειοψηφία της ειδικής ομάδας
να αναφέρει την απόφασή του σχετικά με τα πλεονεκτήματα με τη μορφή γραπτών πραγματικών περιστατικών και
συμπεράσματα με δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση της ακρόασης.

Η απόφαση αποστέλλεται στον Πρόεδρο Η απόφαση της ειδικής ομάδας ακροάσεων
είναι οριστική και δεσμευτική για όλα τα μέρη, εκτός από την έκταση της απόφασης
τροποποιήθηκε κατόπιν προσφυγής σύμφωνα με την Ενότητα 10 της παρούσας Διαδικασίας Παραπόνων.

Τμήμα # 7 Κυρώσεις - Η ομάδα ακροάσεων μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κυρώσεις:

1. Επίπληξη - Μια επικοινωνία, δημόσια ή ιδιωτική, του
απόφαση της εταιρείας σχετικά με την επίπληξη καταγγελίας για παράπονα
ίσως συνδυαστεί με δοκιμασία ή αναστολή

2. Δοκιμασία - Μια απόφαση ότι, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το υποκείμενο συνεχίστηκε
συμμετοχή στις δραστηριότητες της εταιρείας, σε κυρώσεις ή
το πρόγραμμα συμμετοχής εξαρτάται από την ικανοποίηση ορισμένων
Οι όροι αυτοί θα περιγραφούν συγκεκριμένα, όπως και το
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συνέπειες της μη τήρησης τους. Η επιτροπή μπορεί να διατάξει την ειδοποίηση για
πρέπει να δοθεί σε αρμόδιες αρχές, όπως διευθυντές εκδηλώσεων.

3. Η αναστολή ή Απέλαση - μια απόφαση που, είτε μόνιμα είτε για ένα
καθορισμένο χρονικό διάστημα, το θέμα απαγορεύεται να συμμετέχει
εγκεκριμένοι διαγωνισμοί ή άλλες εταιρικές δραστηριότητες
μπορεί να περιορίσει το αποτέλεσμα της αναστολής σε ορισμένες δραστηριότητες ή διαγωνισμούς,
και μπορεί να θεσπίσει προϋποθέσεις που, εάν ικανοποιηθούν, θα οδηγήσουν σε άρση ενός
εναιώρημα.

Τμήμα # 8 Έφεση - Η προσφυγή από απόφαση της ειδικής ομάδας μπορεί να ληφθεί από οποιονδήποτε
Μέρος, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Γενικού Συμβουλίου
Συνέλευση, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης της ειδικής ομάδας.
Η ανακοίνωση προσφυγής πρέπει να θέσει τη βάση για την έφεση
διαβιβάζει αντίγραφα της ανακοίνωσης προσφυγής στα άλλα Μέρη, τα οποία έχουν όλοι
το δικαίωμα υποβολής γραπτών απαντήσεων στην ένσταση, ποιες απαντήσεις πρέπει να είναι
παραδόθηκε στον Πρόεδρο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης προσφυγής.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θα παραδώσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο το πλήρες αρχείο της
την έφεση μαζί με τη γραπτή ένσταση και απαντήσεις που υποβλήθηκαν από άλλα μέρη.
Ο Πρόεδρος δεν θα λάβει μέρος στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
Η Εκτελεστική Επιτροπή, με πλειοψηφία όλων των μη απείχαν μελών και
χωρίς να εξετάσουμε νέα αποδεικτικά στοιχεία ή να πραγματοποιήσουμε πρόσθετη ακρόαση, δώστε ένα
γραπτή απόφαση σχετικά με την έφεση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της
ειδοποίηση και απαντήσεις.Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με
η προσφυγή είναι οριστική και δεσμευτική για όλα τα μέρη.

Ενότητα # 9 Ταχεία διαδικασία - εάν η καταγγελία αμφισβητεί ένα κανόνα ή απόφαση που θίγει
επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διεθνή εκδήλωση ή εκδήλωση που έχει εγκριθεί ή
διενεργείται από την IPF, ο Καταγγέλλων μπορεί, ως μέρος των γραπτών του
Καταγγελία, ζητήστε να παραπεμφθεί αμέσως η καταγγελία στον Πρόεδρο.

Σε απάντηση σε ένα τέτοιο αίτημα, ο Πρόεδρος:

1. Στείλτε στον Καταγγέλλοντα ειδοποίηση που να επιβεβαιώνει την παραλαβή του
Καταγγελία

2. Στείλτε σε οποιοδήποτε Ανεπιθύμητο Μέρος ειδοποίηση για την κατάθεση της Καταγγελίας
και αντίγραφο της καταγγελίας. Δεν χρειάζεται να σταλεί ειδοποίηση όταν το
Adverse Party είναι η εταιρεία. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει αντίγραφο
της καταγγελίας και ζητήστε από τον πρόεδρο του παραπόνου
Η επιτροπή διορίζει μια ομάδα ακροάσεων ικανή να διεξάγει α
ακρόαση σε ταχεία βάση.

Τμήμα # 10 Γενικά - Όλες οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αποφάσεις βάσει του παρόντος άρθρου λαμβάνονται στις
γραπτή και παράδοση αυτοπροσώπως με συστημένη αλληλογραφία ή άλλη μορφή παράδοσης
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δημιουργία αρχείου απόδειξης. Οποιαδήποτε χρονική περίοδος βάσει αυτού του άρθρου μπορεί να μειωθεί κατά
κατεύθυνση του Προέδρου εάν αποφασίσει ότι είναι απαραίτητη μια τέτοια ενέργεια
να επισπεύσει την επίλυση μιας διαμάχης προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε μέρος.
Η συμμετοχή σε Διαδικασία Παραπόνων θεωρείται ότι αποτελεί συμφωνία για
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δεσμεύονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ενότητα # 11 Δικαστήριο της Διαιτησίας για τον αθλητισμό - Όλες οι τελικές συσκέψεις και το θέμα Για επίλυση
μπορεί να υποβληθεί, εάν δεν υπάρχει προβλέψιμη λύση, στο Διαιτητικό Δικαστήριο
για τον αθλητισμό στη Λωζάνη της Ελβετίας. Το IPF αναγνωρίζει το "CAS" όπως πάντα
επιλογή για επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών ή ζητημάτων που δεν είναι σε θέση να επιλυθούν
όλες οι άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες στο IPF.
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άρθρο XXIX
URL του

www.IPF.org

IPF.com, org, .net, .info, .biz, .tv, .us

worldparkourassociation.ή g

olympicfreerunningparkour.com, .org,

Ολυμπιακός Χάρτης:
https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://wfpf.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://worldparkourassociation.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://olympicfreerunningparkour.com/
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άρθρο XXX
περιβάλλον

Όποτε είναι δυνατόν και όποτε είναι απαραίτητο, το περιβάλλον θα ληφθεί υπόψη
Αυτό πιθανότατα θα επηρεάσει τις αποφάσεις και τις τοποθεσίες και τις πραγματικές εκδηλώσεις
επιλογή ιστότοπου, είτε σχετίζεται με την ίδια τη χώρα είτε με τη συγκεκριμένη τοποθεσία
εντός της χώρας.

Το Parkour / Freerunning θα είναι «φιλικό προς το περιβάλλον» και η εκτελεστική επιτροπή και το
Η Γενική Συνέλευση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει αυτό το χαρακτηριστικό
όποτε ενδείκνυται.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα ενθαρρύνει τις Εθνικές Ομοσπονδίες της να κάνουν παρόμοια
αποφάσεις συνείδησης για το περιβάλλον και τους διάφορους τρόπους που το επηρεάζουμε
αρχή, οι εκδηλώσεις μας δημιουργούν ένα πολύ μικρό αποτύπωμα της γης και τη συμπεριφορά μας
τα συμβάντα θα πρέπει να κάνουν ελάχιστα για να διαταράξουν αυτά τα φυσικά συστήματα. Ωστόσο, αυτά θα είναι
αξιολογείται και αποφασίζεται εκ των προτέρων, για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε λογικοί και ευαίσθητοι
σε αυτά και άλλα σχετικά ζητήματα.

Η IPF θα καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πρωτοβουλίας και στρατηγικής που θα είναι
συνδέεται άμεσα με τα τυπικά και συνηθισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει
Αυτό θα ισχύει για την τήρηση των προτύπων που ορίζονται στο ISO 20121, ένα αντίγραφο του οι οποίες
περιλαμβάνεται σε αυτό το υλικό.
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άρθρο XXXL
Ορισμοί

IPF Διεθνής Ομοσπονδία Parkour - επίσημη και νομική ονομασία αυτού του διεθνούς
αθλητική ομοσπονδία

IPF Μπορεί να αναφέρεται στη δραστηριότητα του Parkour ή του Freerunning συνώνυμα.
Τέτοιοι όροι μπορεί να είναι εναλλάξιμοι σε ολόκληρο το Καταστατικό.

Παρκούρ Το Parkour (από τους Γάλλους "parcours du combattants" ή "path of the warrior") είναι
ο

πρακτική ή άθλημα διασχίζοντας οποιοδήποτε δεδομένο περιβάλλον με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές τρεξίματος, άλματος, αναρρίχησης, αιώρησης
και θόλος για να περάσεις, κάτω, γύρω ή μέσα από εμπόδια κάθε είδους
διατηρώντας τις ρίζες των πολεμικών τεχνών του parkour, οι ασκούμενοι δίνουν μεγάλη έμφαση
αυτο-κυριαρχία ιδίως στους τομείς της συνειδητοποίησης, της αυτοπειθαρχίας και του προβλήματος
επίλυση.

Ο Parkour μερικές φορές αναφέρεται ως "freerunning", μια στενά συνδεδεμένη πειθαρχία
ποια άτομα συνδυάζουν την παραδοσιακή κίνηση του parkour με τα επιτεύγματα της ακροβατικής
προκειμένου να επιδείξει ευελιξία, προοδευτική δυσκολία, εκτέλεση και ροή (το
τέχνη της σύνδεσης των μεμονωμένων κινήσεων) καθώς διασχίζουν ένα καθορισμένο
Και οι δύο κλάδοι μπορούν να ασκηθούν ως ανταγωνιστικοί και
μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες.

Μπορεί να ειπωθεί ότι η πρακτική του parkour είναι «εγγενής και μετασχηματιστική», ενώ
Η πειθαρχία της ελεύθερης εκτέλεσης είναι «εξωγενής και καθοδηγούμενη από στόχους». Οι περισσότεροι ασκούμενοι
θεωρήστε αυτές τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και εξασκήστε και τις δύο με ίσο
αφοσίωση και ενθουσιασμός. Οι ανταγωνιστικές μορφές μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή και τα δύο
πειθαρχίες ως μέρος του παιχνιδιού, με το parkour να θεωρείται γενικά ως ταχύτητα
ανταγωνισμός, και freerunning ως διαγωνισμός δεξιοτήτων ή στυλ.

Παρκούρ /
Freerunning Οι όροι "parkour" και "freerunning" μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ καθ 'όλη τη διάρκεια αυτού

Όπου χρησιμοποιείται ο όρος "parkour", πρέπει να υποτεθεί ότι και αυτός
αναφέρεται στο "freerunning" και το αντίστροφο.
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Καταστατικό 
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ΔΙΕΘΝΗΣ PARKOUR ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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