
Zápis z Valného zhromaždenia IOF (VZ), 6.10.2018, Praha 

 

Prezident VZ Mikko Salonen 

Noví členovia IOF:  Singapur, Venezuela,  Irán, 65 členov 

Vo svete je cca 2 mil orientačných bežcov 

 

Snaha o zapojenie OŠ do Olympijských podujatí sa nedarí, dôvod je najmä finančná náročnosť 

 

Etický štatút  

Etická komisia v r. 2017 a 2018 riešila 4 prípady, ktoré viedli k odobratiu medailí a k zákazu účasti na 

IOF podujatiach.  

Boli odsúhlasené zmeny v Etickom štatúte. 

 

Zmeny štatútu IOF: 

Kvórum na zmenu štatútu IOF sa mení z ¾ na 2/3 

Zvyšuje sa počet viceprezidentov Rady 2 na 3, a musí tam byť žena 

Na JWOCu pribudnú šprintové štafety a odbudne kvalifikácia na middle  

Menia sa antidopingové pravidlá – ak krajina nemá zhodné AD pravidlá ako sú celosvetové, tak 

nemôže nominovať ľudí do komisií a Rady. SZOŠ bude musieť uzatvoriť zmluvu (ak už nie je) 

s antidopingovým orgánom v SR o výmene informácií o nominovaných pretekároch na MS.  

Sexuálny harašment  

Prezentácia tímov a Top 10 list na JWOCu 2017 a 2018 založené na neetických základoch, na čo 

anonymne poukázal účastník a podal sťažnosť  na porušovanie Etického kódexu. Top 10 list, videá 

a fotky boli zdieľané v sociálnych médiách. Etická komisia považuje to čo sa stalo na JWOC 2018 za 

neetické. Z tohto dôvodu boli vypracovaný dokument, Odporúčané pravidlá prevencie sexuálneho 

harašmentu a zneužívania v orientačných športoch, ktoré majú 10 bodov a okrem iného navrhujú 

v každom národnom zväze ustanoviť dôverníka pre túto tému.  

 

Stratégia 2019 -2022 a Akčný plán 

Boli odsúhlasené a sú k dispozícii u RJ: 

• Strategické smery 2019-2022  

• Akčný plán 

 

 



Príspevky federácií 

Boli odsúhlasené príspevky federácii podľa počtu športovcov, pre Slovenskú republiku vo výške:  

1580 EUR v r. 2018 a 1750 EUR v r. 2019 a 2020 

 

Voľba do Rady: 

Ako viceprezidenti boli zvolení Michael Dowling (AUS) a Tatiana Kalenderoglu (RUS) 

Ako členovia boli zvolení Dušan Vystavěl (CZE), Dominic Yue (HKG), Hannu Kottonen (FIN) 

 

V Prahe, 6.10.2018 

R. Jonáš 


