
Union Internationale de Pentathlon Moderne

(Қазіргі бессайыстың Халықаралық одағы)

Жарғы



Мазмұны

1-бөлім. Атауы, мақсаттары, мерзімдері, орналасқан орны.

1-бап:

Осымен Халықаралық қолданыстағы Монако заңына бағынатын,  Union 
Internationale de Pentathlon Moderne, қысқаша  UIPM деп аталатын Одақ 1984 
жылғы  27  маусымдағы  №1072  актіге  сәйкес  белгісіз  мерзімге 
қалыптастырылды. Одақ осы жарғының ережелері және келісім-шарттар мен 
міндеттемелері жөніндегі заңның негізгі принциптеріне бағынуы тиіс. 
2-бап: 
Осы Одақтың мақсаттары:

- осы спорттың түрі мен спорттың басқа көп дисциплиналы түрлері жөніндегі 
жарыстардың деңгейін көтеру мақсатында қазіргі бессайысты ілгерілету және 
дамыту;
-  осы  Одақ  осындай  спорт  түрлерінің  барлығын  халықаралық  деңгейде 
басқаруы, барлық елдерде қолданылатын барлық халықаралық нормаларды 
белгілеуі  және  бақылауы,  барлық  халықаралық  оқиғалар  мен  жарыстарды 
ұйымдастыруды  және  өткізуді  (тағам  мен  сусындарды  қоса  алғанда 
қонақжайлылық) қадағалауы  тиіс;
-  осы Одақ барлық ұлттық ассоциациялар мен федерациялардың арасында 
қазіргі  бессайыс  пен  спорттың  басқа  көп  дисциплиналы  түрлерінде  күш 
көрсетпеу  тәжірибесін  ілгерілету  үшін  достық  және  ниеттес 
ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік жасауы тиіс;
-  Одақ  барлық  спорттық  жарияланымдар,  жиналыстар,  конференциялар, 
көрмелер, спорттық гранттар, көмектер және т.с.с үшін жауапты болады. 

 3-бап:
Одақтың  кеңсесі  және  заңды  мекенжайы  Монакода  болуы  тиіс. 

Атқарушы комитет Князьдықтағы кез келген орынды таңдауға құқылы. 

4-бап:

Одақтың қаржы жылы 1 қаңтарда басталып, 31 қаңтарда аяқталуы тиіс. 

2-бөлім. Одақтың құрамы, мүшелікке өту, кету немесе шығарылу 
шарттары

5-бап:



Одақ:
- Одақтың жарғысына қол қойған негізін қалаушы мүшелерден;

- белгілі бір елде  барлық түрлері жөніндегі қазіргі бессайыстың ресми 
түрде  мүддесін  білдіретін  ұлттық ұйымдар  немесе  федерацияларға  кіретін 
белсенді мүшелерден;

- Одақтың  атқарушы  комитетімен  толықтырылатын  уақытша  белсенді 
мүшелерден,  олардың  толықтырылуы  Одақ  мүшелерінің  келесі 
ассамблеясында мақұлдануы тиіс;

- жалпы  спорттың,  атап  айтқанда  қазіргі  бессайыстың  мүдделерін 
қорғаудағы жеке жетістіктері мен үлесі үшін таңдалған құрметті мүшелерден;

-  Одаққа  және  өздері  қатысатын   спорт  түріне  көрсеткен  ерекше 
қызметтері үшін таңдалған 2 құрметті мүшеден;

- Одақтың  мақсаттарына  жетуі  үшін  енгізген  саналы  және  қаржылай 
үлесі үшін таңдалған демеуші мүшелерден тұрады. 

Одақ  ұсынатын  спорт  түрлері  жөніндегі  барлық  маңызды  шешімдер 
қабылданатын Одақтың ассамблеяларында тек белсенді мүшелер ғана дауыс 
бере алады. Ал басқа мүшелер осындай жиналыстарға қатыса алады, бірақ 
дауыс бермейді.  

6-бап:

Одаққа өту үшін өтінімдер Одақ президентінің атына не бас хатшының 
атына  берілуі  тиіс.  Одаққа  өту  үшін  өтінімдер  осы  жарғыны  сақтауды 
қамтамасыз етуі тиіс. Уақытша мүшелік туралы шешімді атқарушы комитет 
қабылдайды,  сосын  бұл  мәселе  келесі  бас  ассамблеяда  қаралуға  беріледі. 
Әрбір мемлекеттің мүддесін  тек бір ұйым білдіреді.   

 
7-бап: 

Одақтың мүшесі мына жағдайларда мүшеліктен босатылады:
1) Одақтың президенті немесе бас хатшысының атына алғандығын растау 

туралы  тапсырысты  хатпен  кету  туралы  өтінішті  жібергеннен  кейін. 
1 қаңтардан кейін жіберілген өтініш ағымдағы жыл үшін мүшелік жарнаны 
төлеуден өтініш берушіні босатпайды.  

2) күрделі себептердің негізінде,  жарғыны сақтамағандықтан, жыл үшін 
мүшелік  жарнаны  төлемегендіктен  (тапсырысты  хатпен  хабарламаны 
алғаннан кейін 3 айдан соң) атқарушы комитеттің шешімі жөніндегі  және 
өзгертуге болмайтын ресми талаптан кейін босатылады. Шығарылатын мүше 
әуел бастан түсініктеме беру туралы талапты алады. Осы мүшенің шешімі 



ақырғы  болып  есептелетін  Одақтың  бас  ассамблеясына  апелляция  беруге 
құқығы бар.  Шығарылған мүшелер ағымдағы жыл үшін мүшелік жарнаны 
төлеуге  міндетті  және  төленген  сомаларды қайтаруды талап  етуге  құқығы 
жоқ.    

3- бөлім. Одақтың әкімшілігі.
8-бап:

Одақты кең өкілеттілікпен үлестірілген атқарушы комитет басқарады. 
Атқарушы  комитет  заңды  шешімдер  қабылдай  алатын,   одақтың  белсенді 
мүшелерінің  арасынан  сайланатын,  кемінде  15  және  көп  дегенде  30-дан 
аспайтын  мүшелерден  тұруы тиіс.  Одақтың халықаралық сипатын назарға 
ала  отырып,  атқарушы  комитеттің  басым  мүшелері  Монако  резиденттері 
болуы міндетті емес.  

9-бап:
Атқарушы  комитеттің  мүшелері  4  жыл  мерзімге  бас  ассамблеяның 

абсолютті басымдылығымен құпия дауыс беру жолымен сайланады. Ұлттық 
конфедерациялар  президенттері,  атлетикалық  комитет  президенті, 
медициналық  комитет  президенті  және  құқық  жөніндегі  бас  хатшы 
(автоматты  түрде)  атқарушы  комитет  құрамына  кіреді.    Дауыс  саны  тең 
болған  жағдайда,  дәрежесі  жоғарылауы  сайланады,  егер  мүшелердің 
мәртебелері  бірдей  болса,  жасы  жөніндегі  үлкені  сайланады.  Атқарушы 
комитеттің  құқық жөніндегі  мүшелерін  қоса  алғандағы мүшелері  барлығы 
бірдей  қайта  сайлануы  тиіс.  Кетіп  бара  жатқан  мүшелер  қайта  сайлануы 
мүмкін.    

10-бап:

Егер  атқарушы  комитетте  орын  босайтын  болса,  атқарушы  комитет 
уақытша  ауыстыратын  адамды   тағайындауы  тиіс.  Осы  орын  жөніндегі 
түпкілікті шешім келесі бас ассамблеяда қабылдануы тиіс.

11-бап:

  Атқарушы комитеттің міндеттері бас ассамблеяда айқындалады, онда 
мыналар сайланады:

1) президент, оның міндеттері:
- Одақтың тиімді басқаруын қамтамасыз етеді;
- қызметтің барлық салаларында Одақтың мүддесін білдіреді;
- бас  ассамблея  мен  атқарушы  комитеттің  барлық  жиналыстарын 

басқару, дауыс беруді жүргізу және жиналыстар туралы есептерге қол қояды;



- бас ассамблея мен атқарушы комитет қабылдаған барлық шешімдерді 
қолданысқа енгізеді;

- егер  өздігінен  қол  қою  туралы  арнайы  нұсқау  болмаса,  атқарушы 
комитеттің барлық құзыретті мүшелерімен бірге Одақты үшінші тұлғалармен 
байланыстыратын барлық келісімшарттарға қол қояды.

2) төрт  вице-президент.
Атқарушы  комитет  президенттің  ұсынысы  жөніндегі  бірінші  вице-

президентті  тағайындайды  және  оның  міндеттерін  айқындайды,  сондай-ақ 
тағы  үш  вице-президентті  тағайындайды  және  олардың  функцияларын 
айқындайды.  Бірінші  вице-президенттің  міндеті  –  президентке  көмектесу 
және  оның  тапсырмаларын  орындау,  президент  болмаған  жағдайда,  оның 
міндетін вице-президент атқарады және президенттің барлық өкілеттіктерін 
иеленеді.  

3) қазынашы, оның міндеті  – Одақтың қорын басқару,  жарналар жинау, 
қаржылық активтерді қадағалау, жылдық есеп дайындау және қаржы жылы 
ішіндегі Одақтың шоттары жөніндегі қаржылық қорытынды жасау.  

12-бап:

 Атқарушы комитет бір немесе бірнеше міндеттерді шешу  үшін өзінің 
өкілеттіктерінің  кез  келген  бөлігін  жазбаша  сенімхат  жолымен бір  немесе 
бірнеше  мүшелеріне  бере  алады.   Атқарушы  комитет  бас  хатшыны 
тағайындайды, оның міндеттері – барлық әкімшілік жұмыстарды атқару, атап 
айтқанда  атқарушы  комитеттің  шешімдерін  орындау.  Бас  хатшыға  дауыс 
беруге қатыспауына болады.   

13-бап: 

Атқарушы комитет президенттің шақыруымен  кемінде жылына екі рет 
жиналады  және  Одақтың  мүдделері  қаншалықты  талап  етсе,  сонша  рет 
жиналады.  Жиналыстарда  кемінде  сегіз  мүшеден  кворум  болуы  қажет. 
Шешімдер қатысушылардың басым  даусымен қабылданады. Дауыстар  тең 
болған жағдайда,  президенттің  даусы шешуші болады. Сенімхат жөніндегі 
дауыс беруге тыйым салынады.  

4-бөлім. Одақтың бас ассамблеясы.

14-бап:
Бас ассамблея Одақтың жоғары билік органы болуы тиіс. Ол атқарушы 

комитеттің  президентінің  шақыруы  жөніндегі  жылына  кемінде  бір  рет 
шақырылуы  тиіс.  Сонымен  бірге  комитеттің  президенті   шұғыл  мәселе 
жөніндегі шешім қабылдау қажет болған жағдайда немесе мүшелік жарнаны 



төлеген белсенді мүшелердің үштен бірі оны талап еткен жағдайда  атқарушы 
комитеттің өтініші жөніндегі  бас ассамблеяны шақыруға міндетті.  
Президент бас ассамблеяға Одақ мүшелерін өткізу күнінен кемінде 90 күн 
бұрын  шақыруы  тиіс.  Атқарушы  комитет  болжанатын  күн  тәртбін 
тағайындайды.  Қатысу  туралы  кез  келген  ұсыныстар  мен  талаптар 
ассамблеяның  кезекті отырысының басталуына дейін кемінде 60 күн бұрын 
және  кезектен  тыс  отырысы  басталғанға  дейін  кемінде  30  күн  бұрын  бас 
хатшыға жазбаша түрде жіберілуі тиіс. Олар бас   ассамблеяның күн тәртібіне 
шығарылуы тиіс. 

15-бап:

Бас  ассамблеяны  атқарушы  комитеттің  президенті  басқаруы  тиіс. 
Атқарушы  комитетке  сайлау  болған  уақытта,  бас  ассамблеяны 
ассоциацияның  жоғары  мәртебелі  мүшесі  басқаруы  тиіс,  оған  ассамблея 
таңдаған есеп комиссиясының екі өкілі көмектесуі тиіс.  

16-бап:

Пікірлердің толықтығын қамтамасыз ету үшін бас ассамблея Одақтың 
белсенді мүшелерінің жартысынан тұруы тиіс.  Егер осы талап сақталмаса, 
президент  дереу  тағы  бір  ассамблеяны  шақыруы  тиіс,  қатысушылардың 
санына  қарамастан  оның  шешімі  түпкілікті  болып  табылады.  Алайда  осы 
шешімдер бірінші ассамблеяның күн тәртібінің мәселелеріне ғана қатысты 
болады.        

17-бап:

Бас ассамблея:
1) Одақтың  атқарушы  комитетінің  мүшелерін  қажеттілігі  жөніндегі 

сайлауға тиіс;
2)  Атқарушы  комитеттің  Одақтың  қызметі,  қаржылық  жағдайы  және 

басқару жөніндегі есебін тыңдауға тиіс; 
Ол өткен қаржы жылы үшін есептерді бекітуі және 4 жылға, сондай-ақ келесі 
қаржы жылына бюджеттің қолжазбалық нұсқасы үшін дауыс беруді жүргізуі 
тиіс.  Ол кіріс болған жағдайда оны қалай пайдалану керектігін шешеді. Осы 
кіріс ешқандай жағдайда да Одақтың мүшелерінің арасында бөлінбейді. 

3) мүшелікке өтінім жөніндегі  шешімдер қабылдайды және мүшелердің 
міндеттерін белгілейді; 

4) осы жарғыға,  ішкі тәртіп,  жарыс ережелеріне және басқа ережелерге 
қатысты шешімдер қабылдайды; 

5) Одақтың  қызметіне  әсер  ететін  мәселелердің  барлығынан  хабардар 
болуы  тиіс;  Осы  мақсатпен  ол  дебаттарға  қатысады  және  күн  тәртібінің 
барлық  мәселелері  жөніндегі  түпкілікті  шешімдер  қабылдайды.  Егер 
мүшелердің бірі күн тәртібінде жарияланбаған мәселені көтеретін болса және 



ол  шұғыл  болса  әрі  егер  дауыс  беретін  мүшелердің  кемінде  2/3-сі  оған 
келісетін болса, ассамблея осы мәселені дереу қарау туралы шешім қабылдай 
алады не ол атқарушы комитеттен осы мәселе жөніндегі есеп беруін сұрай 
алады.  

 
18-бап:

Бас  ассамблеяның  шешімдері  қатысып  отырған  мүшелердің  басым 
даусымен қабылдануы тиіс. Жарғыға, ішкі ұйымдастыру ережесіне, жарыстар 
ережесіне қандай да бір өзгеріс қабылдау үшін, сондай-ақ  әлдекімді құрметті 
мүше ретінде  сайлау  үшін  қатысушылардың 2/3-сінің  басым даусы қажет. 
Егер мүшелердің бірі құпия дауыс беруді талап етпесе, дауыс беру қол көтеру 
арқылы жүргізіледі. 

5-бөлім. Одақтың жұмысын бақылау

19-бап:
 1984  жылғы  27  маусымдағы  1072  актінің  12-бабын  орындау  үшін, 
президент бір ай ішінде мемлекеттік министрліктің бас хатшылығына есеп 
беруі тиіс, ал ол мына декларацияларды алғандығын растайды:

1) Одақтың заңды мекенжайының кез келген өзгерістері туралы;
2) атқарушы комитеттің құрамындағы кез келген өзгерістер туралы және 

оның мүшелерінің функцияларының өзгеруі туралы;
3) кез келген үй-жайлар мен меншігіне  сатып алу немесе жою туралы;
4) бас  ассамблеяның  жарғыны  өзгерту  туралы  кез  келген  шешімдері 

туралы,  мұндай  жағдайда  декларациямен  бірге  1072-актінің  8-бабымен 
көзделген авторизациялау туралы сұранымды жіберу қажет.

5) Одақты  еркімен  таратуға  әкелетін  бас  ассамблеяның  кез  келген 
шешімдері туралы. 

20-бап:

1984  жылғы  27  маусымдағы  1072  актінің  13-бабын  орындау  үшін, 
атқарушы комитеттің мүшелері «Монако Журналында»:

1) Одақтың атауын, мақсаттарын және заңды мекенжайын;
2) осы ақпаратқа қатысты кез келген өзгерістерді;
3) Одақтың  таратылуына  әсер  ете  алатын  шешімдерді  жариялауға 

міндетті. Жарияланым не авторизациялау туралы өкімнің, не тарату туралы 
ереженің жарияланған айынан кейінгі айда жасалауы тиіс. 

21-бап:
1984  жылғы  27  маусымдағы  1072  актінің  14-бабын  орындау  үшін, 

атқарушы комитеттің мүшелері  Одақ органдарының шешімдерін  қамтитын 



тіркелімді сақтауы тиіс. Тіркелім әкімшілік немесе сот тұлғаларының бірінші 
талабы жөніндегі берілуі тиіс. 

6-бөлім. Эндаумент – кірістің жылдық көзі. 

22-бап:
Эндаумент бір миллион доллардан тұрады. 

23-бап:
Одақтың жылдық түсімі мыналардан тұрады:

1) меншіктен түсетін кіріс;
2) мүшелік жарналар;
3) Халықаралық Олимпиада Комитетінің гранттары;
4) ерекше  жағдайларда  құрылған,  құзыретті  органдармен  мақұлданған 

кіріс  көзі  (мысалы:  Одаққа  қаржы  жинау  үшін  ұйымдастырылған 
жиналыстар,  қайырымдылық  жиымдары,  конференциялар,  лотереялар, 
концерттер, баллдар мен шоулар); 

5) Азаматтық кодекстің 778 және 802-баптарының шеңберінде берілетін 
жомарттық гранттары. 

7-бөлім. Жарғыны өзгерту

24-бап:
Одақтың  осы  жарғысы  атқарушы  комитеттің  немесе  бас  ассамблея 

мүшелерінің  2/3-сінің  ұсынысы  жөніндегі  өзгертілуі  мүмкін.  Кез  келген 
жағдайда өзгерістер жөніндегі  барлық ұсыныстар келесі  бас ассамблеяның 
күн тәртібіне енгізілуі тиіс, ол өткізетін күнінен кемінде 90 күн бұрын барлық 
мүшелерге таратылуы тиіс.  

25-бап:

Бас  ассамблея  осы  жарғының  15  және  16-баптарында  айқындалған 
талаптарда жиналуы тиіс. Жарғы тек қатысушы мүшелердің 2/3-сінің басым 
даусымен ғана өзгертілуі мүмкін. 

8-бөлім. Тарату – жою – мұраға беру

26-бап:
Ерікті тарату мына жағдайларда мүмкін:

1) егер Одақ қызмет объектісіз қалатын болса;
2) егер бас ассамблея осындай шешім қабылдайтын болса.

27-бап:



Одақты тарату туралы шешім өткен екі бас ассамблеяда ¾-інің басым 
даусымен қабылданады. Осы ассамблеяларда тек тарату туралы ғана шешім 
қабылданады. 

28-бап:
Таратылған  жағдайда  Одақтың  мүлкі  не  бас  ассамблеямен,  не  бас 

ассамблея  тағайындаған  таратушымен   сатылады.  Нетто-активтер  осы 
мақсатқа қол жеткізуге тырысатын  Князьдық тобының үлесіне қайта бөлінуі 
тиіс.     

29-бап:

Осы жарғымен көзделмеген барлық жағдайлар атқарушы комитетпен 
шешілуі  тиіс,  олар  кейіннен  Одақтың  бас  ассамблеясымен  қабылданатын 
немесе өзгертілетін  ішкі ережелердің қолжазбалық нұсқаларын дайындауы 
тиіс. 

UIPM ішкі ұйымдастыру ережесі

1-бөлім. Мәні

1.1. Осы  ереже  монаколық  заңнамаға  бағынатын  Қазіргі  бессайыстың 
Халықаралық  ассоциациясы  жарғысының  2,  17  №  4   және  29-баптарына 
негізделеді.  Осы  ереженің  басты  мақсаттары  –  UIPM  басқарушы 
инстанциялары  мен  басқа  органдарының  қызметінің  айқындалған  тәртібін 
белгілеу,  өкілеттіктерді  бөлу,  айыппұлдар  мен  басқа  тәртіптік  шараларды 
анықтау,  сайлау  тәртібін  белгілеу  және   UIPM  арбитраждық  сотын  құру. 
Сонымен  қатар  осы  ереже   Ассоциация  ішіндегі  дауыс  беру  және 
жауапкершілік мәселелерін қозғайды. 

2-бөлім. Мақсаттар

2.1.  UIPM  Халықаралық  Олимпиада  комитетінің  (ХОК),  Халықаралық 
Олимпиада федерацияларының жазғы Ассоциациясының және Халықаралық 
спорттық федерациялардың Бас ассоциациясының мүшесі болып табылады. 



2.2.  UIPM мақсаттарының ішінде қазіргі бессайыстың  және спорттың басқа 
аралас түрлерінің деңгейін  көтеруде  Ассоциация мүшелерін қолдау ерекше 
бөлініп көрсетіледі. 

2.3.  UIPM  спортының  түрлерінде  елдерді  немесе  адамдарды нәсілдік, 
жыныстық,  діни  немесе   саяси  белгілері  жөніндегі  қандай  да  бір 
кемсітушілікке тыйым салынған. UIPM органдарындағы барлық лауазымдар 
ерлермен қатар әйелдер үшін де бірдей қолжетімді.  

2.4  Барлық  елдерде  қолданылатын  халықаралық  ережелер  осы  бөлімнен 
басқа  жарыстарды  өткізу  ережелерін,  допинг-бақылау  және  жыныстық 
қатыстылығын тексеру ережесін, айыппұлдар мен тәртіптік жазалар туралы 
ережені, марапаттау, іріктеу, ту және әнұран туралы ережелерді қамтуы тиіс. 

2.5   UIPM  ресми  жарыстарының  арасында  әлем  чемпионаттары,  әлем 
кубоктары, әлем кубогының финалы, квалификациялық кезеңдер, ардагерлер 
ойындары,  әскери  қызметшілер  және  басқа  кәсіптер  арасындағы 
чемпионаттар сияқты жарыстар өткізіледі. Олимпиада ойындарында  UIPM 
қазіргі бессайыстың және спорттың басқа да көп дисциплиналы түрлерінің 
мүдделерін білдіреді.

 
3-бөлім. Мүшелік

3.1  Жоғарыдағы  2.2-бапта  көрсетілген  спорттың  бір  немесе  бірнеше 
түрлерімен айналысатын ұлттық ұйымдар немесе федерацияларды білдіретін 
белсенді мүшелері UIPM Жарғысын сақтап, қабылдауға арналған өтінімдерді 
жазбаша  түрде  береді.  Өтінімдерге  қоса  олар  UIPM  жарғысына  қарама-
қайшы келмейтін  өз  ұйымдарының жарғыларын беруі  тиіс.  Осы ұйымдар 
өздерінің ұлттық Олимпиада комитетімен немесе ондайлар болмаса ұлттық 
спорт конфедерациясымен танылуы тиіс. Мүшелікке өтінім осы тану туралы 
құжатпен  ілестірілуі  тиіс.  Белсенді  мүшелік  жанама  түрде  мүше 
федерациялармен байланысты барлық федерацияларға, сондай-ақ осы мүше 
федерациялардың  мүшесі  болып  табылатын  барлық  жеке  тұлғаларға 
таралады.  
3.2.  Отставкаға кеткен президент құрметті  президент болып тағайындалуы 
мүмкін. Бұл атақ құрметті мүшеліктің барлық артықшылықтарын пайдалану 
мүмкіндігін береді.  

4-бөлім. Іріктеу ережесі

4.1. Ассоциацияның іріктеу ережесіне сәйкес іріктеліне алатын спортшылар 
мен  ресми  тұлғалар  ғана  UIPM  және  оның  мүшелері  ұйымдастырған 
жарыстарға қатыса алады. 



4.2.  Іріктеу  ережесі  жарыстар  ережесіне  енгізілген.  Оны конгресс  бекітеді 
және  ол  ешбір  жағдайда  Халықаралық  Олпимпиада  Комитетінің  іріктеу 
заңдары мен ережесіне қарама-қайшы бола алмайды. 

5-бөлім. Ұйымдастыру

5.1. Жарғыда көрсетілген басқарушы органдардан (бас ассамблея, атқарушы 
комитет) басқа UIPM басқарушы органдарына бағынатын басқа да ұйымдары 
бар:
А) құрлықтық  конфедерациялар
Б) аудиторлар
В) техникалық  комитет
Г) медициналық  комитет
Д) атлетикалық  комитет
Е) бизнес комитет
Ж) мәдениет және білім беру жөніндегі комитет 
З) Пьер де Кубертен комиссиясы
И) ардагерлер комитеті
К) хатшылық 

5.2.  UIPM жарғысының 2 параграфының 8-бабына сәйкес атқарушы комитет: 
А) UIPM президентінен
Б) UIPM 4 вице-президентінен
В)  құрлықтық  конфедерациялардың  президенттерінен (аймақтық вице-
президенттерден)
Г) қазынашыдан
Д) спорт жөніндегі мүшеден
Е) маркетинг жөніндегі мүшеден
Ж) медиа-сұрақтар жөніндегі мүшеден
З) дамыту жөніндегі мүшеден
И) атлетикалық  комитет төрағасынан
К) дауыс бермейтін бас хатшыдан
Л) дауыс бермейтін медициналық  комитет төрағасынан тұрады. 

5.3 Құрлықтық  конфедерациялар:
UIPM  белсенді  мүшелері  өздерінің  географиялық  орналасуына  сәйкес 
бірнеше құрлықтық  конфедерациялардың біріне автоматты түрде қосылады, 
олар  кемінде  бес  белсенді  мүше  ұйымдардан  құрылуы  тиіс. 
Конфедерациялар:  африкандық,  азиаттық,  солтүстік  америкалық,  орталық 
америкалық, оңтүстік америкалық және Кариб аймағының конфедерациясы 
болып  бөлінеді.  Мұхиттыққа  да  құрлықтық  конфедерация  қалыптастыру 
ұсынылады.  Құрлықтық  конфедерациялардың  әрқайсысы  президентін 
сайлауы тиіс (UIPM аймақтық вице-президенті).



5.4 Аудиторлар:

А) атқарушы комитет Одақтың есепшотының жыл сайынғы аудитін жүзеге 
асыру  үшін  аудиторлардың  кәсіби  фирмасын  жалдайды.  Фирма  құрметті 
аудиторлар мен атқарушы комитеттің алдында есеп береді. 
Б)  бас ассамблеяның қаржы бақылауына қатысты тапсырмаларын орындау 
үшін (UIPM жарғысы 2 параграфының 17-бабын қар.) конгресте екі құрметті 
аудитор  сайланады.  Олар  Одақтың  есеп  шоттары  мен  қаржы  жұмыстары 
жөніндегі жазбаша есепті конгреске тапсырады. 
5.5. Техникалық комитет төрағадан және әр түрлі ұлтты 10 мүшеден тұрады. 
Атқарушы  комитеттің  спорт  жөніндегі  мүшесі  төраға  болып  табылады. 
Барлық мүшелердің қазіргі бессайыстың барлық бес түрлері бойынша UIPM 
төрешісінің халықаралық лицензиясы болуы тиіс. 
5.6. Медициналық комитет әр түрлі ұлтты 4 мүшеден тұрады. Оның біреуі 
комитеттің қалған  мүшелерінің таңдауы бойынша  төраға қызметін атқарады.
5.7. Атлетикалық комитет UIPM  6 құрлығының мүддесін білдіретін әр түрлі 
ұлтты 6 мүшеден тұрады, олардың кемінде екеуі әйелдер және кемінде екеуі 
ерлер  болуы  тиіс.  Комитеттің  мүшелері  олардың  біреуін  төраға  ретінде 
сайлайды. Сайлану мүмкіндігін иелену үшін атлет сайлау өткізілгенге дейінгі 
соңғы  екі маусымда халықаралық рейтинг тізімінде  болуы тиіс. 
5.8. Бизнес комитет төраға қызметін атқаратын бизнес мәселелері жөніндегі 
вице-президенттен  және  бизнес-делегаттар  ретінде  әрекет  ететін   төрт 
сайланбалы мүшелерден тұрады.  
5.9.  Ардагерлер  комитеті  әр  түрлі  ұлтты  3  мүшеден  тұрады.  Комитеттің 
мүшелері  олардың  біреуін  төраға  ретінде  сайлайды.  Ардагерлер  комитеті 
ардагерлердің бірін өзінің хатшысы ретінде тағайындауы тиіс. Бұл қызметке 
қазіргі  бессайыстың  және  спорттың  басқа  көп  дисциплиналы  түрлерінің 
барлық белсенді ардагер-ерлері және ардегер-әйелдері сайлануы мүмкін. 
5.10. Мәдениет және білім беру жөніндегі комитет UIPM атқарушы комитеті 
тағайындаған төраға мен мүшелерден тұрады. 
5.11.  Пьер де Кубертен комиссиясы атқарушы комитет тағайындаған төраға 
мен мүшелерден тұрады. 
5.12. Бас хатшы басқарған хатшылықты UIPM тағайындайды. Бас хатшы мен 
хатшылықтың  басқа  мүшелерін  UIPM  президенті  ұсынады,  ал  атқарушы 
комитет лауазымға тағайындайды және босатады.  

6-бөлім. Бас ассамблеяның тапсырмалары мен 
міндеттері

6.1. UIPM жарғысының 14 және 17-баптарына сәйкес бас ассамблеяның 
құзыретіне: 
А) Одақтың мақсаттарын белгілеу;



Б) 4 жылға бюджет жоспарын бекіту;
В) жұмыстың барлық кезеңі үшін бюджет пен балансты бекіту;
Г) атқарушы комитеттің, техникалық  комитеттің, медициналық  комитеттің, 
бизнес комитеттің мүшелерін, сондай-ақ құрметті аудиторларды  сайлау; 
Д) UIPM  атқарушы комитетінің және басқа органдарының есептерін 
қабылдау;
Е) мүшелікке өтінім бойынша шешімдерді қабылдау және мүшелердің 
міндеттерін бөлу;
Ж) құрлықтық  конфедерациялардың құрамын анықтау;
З) атқарушы комитет ұсынған әлеуетті мүшелерді бекіту
И) жарғы бойынша шешімдер қабылдау
К) ішкі ұйымдастыру ережесі бойынша шешімдер қабылдау
Л) Олимпиада ойыны жылында немесе басқа жылдарда форс-мажор болған 
жағдайда, жарыстар ережесі бойынша шешімдер қабылдау
М) басқа ережелер бойынша шешімдер қабылдау 
Н)  құрметті президент және құрметті мүшелер атағын беру 
О) атқарушы комитеттің мүшелерді шығарып тастауына қарсы апелляциялар 
бойынша шешімдер қабылдау;
П) Одақты тарату
Р) қызметінің қанағаттанарлықсыз нәтижесі болуы салдарынан  Одаққа зиян 
келтірген уақытта атқарушы комитеттің мүшелерін  ( ¾ басым дауыспен).
шығарып тастау және ауыстыру жатады.  

6.2. Бас ассамблея:
А) екі делегаттан аспайтын белсенді мүшелерден (мүше федерациялардың)
Б) атлетикалық комитеттің бір өкілінен және ардагерлер комитетінің бір 
дауыс бермейтін мүшесінен
В) атқарушы комитеттің дауыс бермейтін мүшесінен және медициналық 
комитеттің дауыс бермейтін төрағасынан
Г) дауыс бермейтін құрметті мүшелерден, аудиторлардан, сондай-ақ тиісті 
федерациялардың өкілдерінен
Д) дауыс бермейтін негізін салушы мүшелерден және  қайырымдылық 
көрсетушілерден тұрады. 

6.3. Бас ассамблеяның кезекті отырысының күн тәртібіне:
А) мүшелерді дауыстап түгендеу
Б) есеп комитетінің үш өкілін және есеп комитетінің екі өкілін сайлау
В) күн тәртібін қабылдау
Г) алдыңғы отырыстың хаттамасын растау
Д) президенттің атқарушы комитеттің қызметі туралы есебі 
Е) қазынашының есебі
Ж) UIPM басқа органдарының өкілдерінің есебі
З) құрметті аудиторлардың есебі
И) жыл сайынғы мүшелік жарнаны талқылау
К) бюджетті және бюджет жоспарын қабылдау 



Л) құрлықтық конфедерацияларға қатысты шешімдер
М) қарауға берген ұсыныстар бойынша шешімдер
Н) сайлау
О) құрметті мүшені сайлау
П) кез келген басқа да мәселелер енгізіледі.

6.4  Белсенді  мүшелер  бас  ассамблеяға  қатысатындығы  жөнінде 
ассамблеяның  кезекті отырысының басталуына дейін кемінде 60 күн бұрын 
және кезектен тыс отырысы басталғанға дейін кемінде 30 күн бұрын UIPM 
бас  хатшысына  хабарлауы  тиіс.  Белсенді  мүшелер  тиісті  федерацияның 
азаматтарының санынан болуы тиіс. Екі азаматтығы болған жағдайда, нақты 
байланысы бар азаматтық бірінші болып саналады. 
 
6.5 Ұсыныстар белсенді  мүшелермен  және  атқарушы комитетпен берілуі 
мүмкін.  Комитеттердің  төрағалары  атқарушы  комитеттің  ішкі  арналары 
арқылы  ұсыныстар  жіберуі  тиіс.  Ұсыныстарға  президенттің  немесе  бас 
хатшының қолы қойылады. Оларды қабылдау үшін толық дәйектемелері қоса 
берілген  әдеттегі  ұсыныстарды  мүшелер  жазбаша  түрде  ассамблеяның 
кезекті отырысының басталуына дейін кемінде 60 күн бұрын және кезектен 
тыс  отырысы  басталғанға  дейін  кемінде  15  күн  бұрын  UIPM  бас 
хатшылығына  жіберіледі.  UIPM  хатшылығы  күн  тәртібі  шеңберінде 
енгізілген барлық ұсыныстарды кезекті отырыстың басталуына дейін кемінде 
30 күн бұрын және кезектен тыс отырысы басталғанға дейін кемінде 7 күн 
бұрын  бас  ассамблеяның  барлық  қатысушыларына  таратуы  тиіс.  Бас 
ассамблеяны  өткізіп  жатқанда  немесе  өткен  соң  келіп  түскен  ұсыныстар 
оларды жазбаша ресімдеген соң және президентке берген соң ғана қаралуы 
тиіс.  Үстелге  қоятын  көшірмелер  бас  ассамблеяның   барлық  мүшелеріне 
таратылуы тиіс. Осы ұсыныстар қатысып отырған мүшелердің кемінде 2/3-
сінің  даусымен қабылдануы мүмкін. Одақтың жарғысын немесе мақсаттарын 
өзгерту  жөніндегі  ұсыныстар  қатысушыларға  таратылған  күн  тәртібінің 
түпкілікті нұсқасына енгізілген болса, талқылануы мүмкін.   

6.6. Отырыс хаттамалары барлық мүшелерге 30 күн ішінде таратылуы тиіс. 
Хаттамалар  атқарушы  комитетпен  бекітілуі  тиіс  және  президент  пен  бас 
хатшының  қолы  қойылуы  тиіс.  Хаттама  таратылған  соң  30  күн  ішінде 
жазбаша бас тартуды беру мүмкіндігі бар. Егер ұлттық федерациялар 30 күн 
ішінде  бас  ассамблеяға  ешқандай  жазбаша  түсініктемелер  жібермесе, 
отырыстардың хаттамалары қабылданды деп есептеледі. Атқарушы комитет 
барлық жазбаша ұсыныстарға назар аударуға міндетті.  

7-бөлім. Атқарушы комитеттің 
тапсырмалары мен міндеттері



7.1. UIPM жарғысының 8 және 11-баптарына сәйкес атқарушы комитеттің 
құзыретіне : 
 А)  отырыстардың аралығы кезеңінде  бас  ассамблеяның  мүддесін  білдіру 
және келесі  бас ассамблеяға дейін қалдыруға болмайтын, 6.1-баптың в) ж) 
және  п)  тармақшаларындағы  сәттерді  қоспағандағы  қажетті  мәселелерді 
немесе егер бас ассамблеяның арнайы өкімдері болса шешу. Ал жарыстардың 
ережесі  мен  басқа  заңдарға  қатысты атқарушы комитет  бас  ассамблеяның 
отырыстарының  аралығы  кезеңінде  олар  бойынша  тек  форс-мажорлық 
жағдайларда  ғана  атқарушы  комитеттің  барлық  мүшелерінің  ¾  даусы 
басымдылығымен шешім қабылдауға өкілетті. 
Б) атқарушы комитеттің шешімдерін орындау;
В) мүшелердің өкілеттігін анықтау
Г) барлық комитеттердің мүшелерін тағайындау
Д) UIPM іс-шараларының ұйымдастырушыларын бекіту
Е) болашақ мүшелерді қолдау
Ж) тәртіптік ержелерге қатысты шаралар қабылдау
З) бас ассамблеяға ұсыныстар енгізу
И) барлық енгізілген ұсыныстар бойынша өзінің пікірлері туралы бас 
ассамблеяны хабардар ету; 
К) құрмет медалін тапсыру бойынша шешімдер қабылдау 
Л) бас хатшыны жалдау
М) арнайы мәселелер бойынша сарапшыларды тағайындау 
Н) техникалық  делегаттарды бекіту
О) Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттары мен басқа ірі спорттық іс-
шараларда, сондай-ақ спорттың басқа түрлеріне қатысты спорттық және 
басқа ұйымдарда  UIPM мүддесін білдіру
П) бекітілген бюджетке сәйкес құрлықтық конфедерацияларға олардың 
бюджеттік жоспарлары бойынша салымдардың мқлшерін айқындау
Р) құзыретті сот және әкімшілік органдарына  UIPM медициналық 
ережесінде көрсетілген тыйым салынған препараттарды спортшылардың, 
жаттықтырушылардың, ресми тұлғалардың және   UIPM жеке құрамының 
және оның мүшелерінің, сондай-ақ  UIPM дербес мүшелерінің және  UIPM  
комитетінің мүшелерінің  қолданғандығы  туралы баяндап отыру  

7.2. Атқарушы комитеттің мүшелері Одақтың барлық отырыстарына қатысуы 
тиіс. 
7.3.  Атқарушы  комитеттің  мүшелері  атқарушы  комитеттің  келесі 
отырысының күн тәртібіне өзінің ұсыныстарын тиісті отырысқа кемінде 20 
күн қалғанда бас хатшыға жазбаша түрде беруі тиіс. 

8-бөлім. Жауаптылық



8.1.  UIPM  жарғысының  11-бабына  сәйкес  UIPM  президенті  Одақтың 
отырыстарында  дауыс  беру  құқығынсыз  атқарушы  комитеттің  өкілдерін 
тағайындайды, бас хатшының жұмысына нұсқау береді және бақылайды. 

8.2. Президенттің ұсынысы бойынша (UIPM жарғысының 11 №2-бабын қар.) 
атқарушы  комитеттен  арнайы  мәселелер  жөніндегі  одан  арғы  шешімдерді 
күте отырып, екінші және үшінші вице-президенттер UIPM мен ұлттық 12 
олимпиадалық комиттер мен ХОК, сондай-ақ басқа халықаралық спорттық 
ұйымдар  арасындағы  байланыс  үшін  жауапты  болады.  Бизнес  жөніндегі 
вице-президент демеушілермен және жеткізушілермен келісім-шарттарға қол 
қоя  отырып,  UIPM  пайдасына  кірістерді  іздейді,  UIPM  бизнес  қызметін 
кеңейту  және  үйлестіру  үшін  жауапты  болады.  Бизнес  жөніндегі  вице-
президент осындай келісім-шарттарға президент және  қазынашымен бірге 
қол  қояды.  Маркетинг  жөніндегі  мүше  UIPM  қалған  маркетингтік  және 
промо  қызметі  үшін,  Одақтың  телетрансляцияларын  ұйымдастыру,  UIPM 
серіктестік  қарым-қатынастары  үшін,   UIPM  сайтын  ілгерілету  үшін 
жауапты болады. Маркетинг жөніндегі  мүше президентпен,  қазынашымен 
және вице-президентпен бірге келісім-шарттарға қол қояды. 

8.3. Медиа-мәселелер жөніндегі мүше медиа-байланыстарды дамыту, UIPM 
сайтындағы  жарияланымдарды  қоса  алғандағы  Одақ  туралы 
жарияланымдардың  санын  көбейту,  сондай-ақ  UIPM  медиа-стратегиясын 
жасау  және  түзету  үшін  жауапты  болады.  Спорт  жөніндегі  мүше  барлық 
спорттық техникалық мәселелер үшін жауапты болады. 

8.4.  Дамыту жөніндегі  мүше  UIPM дамуының стратегиясын әзірлеу және 
түзетуді  қажет  ететін  жаңа  және  қалған  мүше  федерацияларды  қолдау 
бағдарламаларын  іске  асыру  үшін  құрлықтық  президенттермен  тығыз 
ынтымақтастық үшін жауапты болады. 

8.5.  UIPM  жарғысының  11  №4-бабына  сәйкес,  қазынашы  Одақтың 
экономикасын дамыту үшін және оның барлық қаржылық мәмілелері үшін, 
аудиторлармен  тексерілген  және  атқарушы  комитетпен  мақұлданған  жыл 
сайынғы теңгерімді дайындау үшін, сондай-ақ осы ақпаратты мүшелік ететін 
федерациялардың арасында тарату үшін жауапты болады. Қазынашы өзінен 
жауаптылықты  алмай  отырып,  қаржылық  мәмілелерді  жүргізу  жөніндегі 
өкілеттіктерін бас хатшыға бере алады.  

8.6.   UIPM  жарғысының  11  №3-бабына  сәйкес,  бас  хатшының  міндетіне 
президенттің  нұсқаулықтарын  орындау,  бас  ассамблеяның,  атқарушы 
комитеттің  және  басқа  комитеттердің   отырыстарын  дайындау,  хатшылық 
арқылы бас ассамблеяның және атқарушы комитеттің отырыстарындағы әр 
түрлі тапсырмаларды орындау, сондай-ақ хаттамаларды жүргізу және тарату 
кіреді. Бас хатшы  UIPM жыл сайынғы күнтізбесін шығару және тарату үшін, 



UIPM  мұрағаты  үшін,  UIPM  мүшелеріне  және  халықаралық  спорттық 
федерациялар  мен  серіктестерге  барлық  қажетті  ақпаратты  жинау  және 
тарату үшін жауапты болады. 

8.7 Техникалық  комитет

8.7.1 Міндеттері:
А)  жарыстардың  ережесін  және  медициналық  ережелердің  орындалуын 
бақылау;
Б)  жарыстардың  ережесін,  сондай-ақ  олимпиада  ойындары  мен  әлем 
чемпионаттарының  біліктілік  ережесіне   өзгерістер  енгізу  мәселелері 
бойынша  атқарушы  комитетке  ұсыныстар  дайындау  және  медициналық 
комитетпен бірлесіп медициналық ережеге қатысты ұсыныстар дайындау.   
В) UIPM ресми жарыстары және Олимпиада ойындары үшін атқарушы 
комитетке техникалық делегаттардың кандидатураларын ұсыну
Г) UIPM техникалық ережесіне қатысты ұсыныстарға  техникалық  тұрғыдан 
түсініктеме беру
Д) семинарлар дайындау және/немесе өткізу
Е) атқарушы комитеттің  тағайындалған мүшесінің қадағалауымен 
халықаралық төрешіге кандидаттыққа емтихандарды дайындау және бақылау
Ж) атқарушы комитетке UIPM спорт түрлеріне қатысты техникалық 
мәселелер бойынша ақпаратты ұсыну
З) UIPM халықаралық күнтізбесін дайындау
И) халықаралық рейтинг дайындау

8.7.2 Медициналық комитеттің төрағасы мен атлетикалық комитеттің екі өкілі 
(бір  ер  және  бір  әйел)  осы  комитетке  қатысты  кез  келген  мәселе  күн 
тәртібінде  болғанда  техникалық  комитеттің  отырысына  шақырылуы  тиіс. 
Осы  өкілдердің  өз  пікірін  айту  және  медициналық  және  атлетикалық 
комитеттен бір дауысқа құқығы бар.    

8.8 Техникалық  делегаттар

8.8.1  UIPM  барлық  ресми  жарыстары  арнайы  тағайындалған  техникалық 
делегатпен бақылануы тиіс. Ол басқа елден болуы тиіс. Техникалық делегат – 
бұл  білікті  халықаралық  төреші,  осы  тұғырға  техникалық  комитетпен 
ұсынылады және атқарушы комитетпен бекітіледі. 
8.8.2  Техникалық делегаттың міндеті  –  барлық ресми жарыстардың UIPM 
ережесімен қатаң сәйкестікте өтуін қадағалау. Ең беделді әлемдік жарыстарда 
UIPM   жарыстарының  ережесінің  1.9.2-тармағына  сәйкес  UIPM  мен 
ұйымдастырушылардың   арасында  қол  қойылған  декларацияның 
міндеттерінің    және  тиісті  жарыстарды  ұйымдастыруда  қолдау  туралы 
шешімнің орындалуына ол кепілдік береді. 



8.8.3. Олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарында әр жыныс үшін екі 
техникалық делегат болуы тиіс. UIPM басқа ресми жарыстарында кемінде бір 
техникалық делегат болуы тиіс.  

8.9.  Медициналық  комитет

8.9.1 Медициналық  комитет Одақтың барлық медициналық мәселері үшін 
және UIPM ережесі мен саясатының WADA талаптарына сәйкестігіне 
бақылау үшін жауапты болады. 

8.9.2 UIPM медициналық делегаттарының міндеттері:

А) атқарушы комитеттің талаптарына сәйкес әлем чемпионаттары мен басқа 
ірі спорттық іс-шараларда допинг-бақылауды қадағалау
Б) команда капитандарына науқас немесе жарақаттанған атлеттарға дәрілік 
препараттарды  тағайындауда  тыйым  салынған  препараттарды  байқаусызда 
қабылдамау үшін көмек көрсету
В) жарысты өткізу алаңында, бақылау станциясында болу;
Г) В сынамасының анализі қажет болғанда  лабораторияда болу  
Д)  үлгілердің  анализдерін  жасай  алатын   WADA  немесе   ХОК-пен 
аккредителген лабораторияларды атқарушы комитетке ұсыну
Е)  егер  лабораториядан  А  сынамасындағы допингке  күдігі  бар  есеп  келіп 
түскен жағдайда бас хатшыны хабардар ету
Ж) медициналық салдары болуы мүмкін  ережелерді енгізуге қатысу
З) атқарушы комитет мақұлдау үшін UIPM тест-бақылауының жоспарын 
дайындау
И) медициналық ережелер туралы жалпы мәліметтер дайынду 
К) атқарушы комитетке есеп беру

8.9.3 Медициналық комитеттің мүшелерінің барлығы спорттық медицинадан, 
фармакологиядан, биохимия мен лабораториялық тестілеуден арнайы білімі 
бар физиктер болуы тиіс. 

8.10  Атлетикалық  комитет  атлеттердің  мүдделерін  білдіреді.  Оның  бас 
ассамблеяда,  атқарушы  және  басқа,  атап  айтқанда,  техникалық  және 
медициналық  комитеттерде  атлеттердің  көзқарасын  білдіруге  құқығы  бар. 
Атлетикалық  комитеттің  өкілі  бас  ассамблеяның  отырыстарына  қатысуға 
өкілетті.  Комитет  атқарушы  комитет  пен  бас  ассамблеяның  алдында  есеп 
береді.  

8.11 Ардагерлер комитеті

Ардагерлер  комитеті  UIPM  ардагер-ерлері  мен  ардагер-әйелдерінің 
мүдделерін  білдіреді.  Оның  бас  ассамблеяда,  атқарушы  және  басқа 



комитеттерде  ардагерлердің   көзқарасын  білдіруге  құқығы  бар.  Өкіл   бас 
ассамблея отырыстарына қатысуға өкілетті. Комитет атқарушы комитет пен 
бас ассамблеяның алдында есеп береді. 

8.12  Мәдениет пен білім беру жөніндегі комиссия қазіргі бессайыс арқылы 
мәдениет  пен  білімнің  спорттық  қауымдастыққа  жылжуы  үшін  жауапты 
болады. 

8.13  Пьер  де  Кубертен   комиссиясы  Пьер  де  Кубертеннің  халықаралық 
комитетімен  байланысты  және  қазіргі  бессайыстың  негізін  салушы  барон 
Пьер де Кубертеннің еске алуларын және мұраттарын жылжытады.   

 9-бөлім. UIPM арбитраждық соты және UIPM-ның 
CAS-тағы апелляциясы

9.1  UIPM  арбитраждық  сотының  құрамы  мен  құзыреті  UIPM  тәртіптік 
ережесінің 11-бөлімінде баяндалған. UIPM арбитраждық сотының талқылауы 
UIPM тәртіптік ережесінің 13-бөлімінде баяндалған.

9.2  UIPM  арбитраждық  сотының  шешіміне  қарсы  апелляциялар  спорт 
жөніндегі  арбитраждық сотқа  (CAS),  Лозанна,   беріледі.  Сот талқылауына 
қатыстырылған тараптардан басқа, допингке қарсы ережені бұзған жағдайда 
талқылауға  қатысып  отырған  туған  елі  немесе  тұратын  елінің  ұлттық 
допингке  қарсы  ұйымының,  ХОК  және  халықаралық   паралимпиялық 
комитеттің  (өйткені  сот  шешімі  Олимпиада және паралимпия ойындарына 
әсер етуі мүмкін) CAS-қа апелляция жасауға құқығы болуы тиіс, мысалы осы 
ойындардың және WADA жарамдылығына әсер ететін шешімдер. Осындай 
апелляцияларды беру уақытына қатысты тәртіптік ережелердің 13.1-тармағын 
қараңыз. Апелляцияны берудің немесе   WADA араласуының соңғы мерзімі 
13.1-тармаққа сәйкес басқа тараптың соңғы апелляциясының күнінен кемінде 
21  күнге  дейін  немесе  WADA  шешімге  қатысты  толтырылған  өтінімді 
алғаннан 21 күн өткеннен кейін.

9.3  UIPM  допингке  қарсы  ережені  бұзу  болғандығы  жөніндегі  шешімде 
WADA  белгілеген  қисынды  мерзімде  шығара  алмаған  жағдайда,  UIPM 
допингке  қарсы  ереже  бұзылмаған  деген  шешім  қабылдады  деп  WADA 
тікелей CAS жүгіне алады. Егер CAS допингке қарсы ережені   бұзғандық 
орын алды және WADA тікелей CAS жүгінгені дұрыс болды деген шешім 
қабылдаған жағдайда, онда UIPM апелляцияны берумен байланысты барлық 
сот шығындарын WADA өтеуге міндетті. 



10-бөлім. Дауыс беру құқығы және процесі

10.1 Бас ассамблеяда жақсы жағдайдағы (жарнасы төленген) әрбір белсенді 
мүшенің бір даусы бар. Атлетикалық комитеттің де бір даусы бар.
10.2 Бас ассамблеяда атқарушы комитет пен комитеттерге:

10.2.1 сенімхат бойынша дауыс беруге тыйым салынған.
10.2.2 дауыс құқығынсыз отырысқа қатысып жүргендердің барлығы өз 
пікірлерін айта алады 
10.2.3 басымдылыққа жету үшін дауыстар санын анықтаған кезде (жай, 2/3, 
3/4) бос, бүлінген бланкілер шығарылып қалған дауыс болып саналады және 
есептелмейді. 
10.3 Атқарушы комитетте және комитеттерде, қажет болған жағдайда, 
пошталық дауыс беру ұйымдастырылуы мүмкін. 

11-бөлім. Сайлау

11.1. Барлық  ресми тұлғалар сайлау жылынан соң келетін жылдың бірінші 
қаңтарында   басталатын  4  жыл  мерзімге   сайланады.  Сайлау  Олимпиада 
ойындарының жылдарында өткізіледі. 

11.2.  Кандидатуралар  тек  ұлттық  федерациялармен  ғана  шексіз  ұсынылуы 
мүмкін,  кандидаттар тиісті  ұлттық федерация ұсынатын ел азаматы болуы 
тиіс. Екі азаматтығы болған жағдайда, кандидаттың қай елмен генетикалық 
байланысы  болса,  сол  елдің  ұлттық  федерациясы  оның  кандидатурасын 
ұсынуға уәкілетті.  
11.3  UIPM  жарғысының  9-бабының  ережелері  одақ  ішіндегі  барлық 
сайлауларда қолданылады. 
11.4. Бас ассамблея UIPM атқарушы комитетіне немесе басқа комитеттерге 
бір елден бір мүше сайлай алады. Атқарушы комитетте бірде  бір адам бір 
функциядан  артық  атқара  алмайды.  UIPM  басқару  органдарына  бас 
ассамблея  бір  ұлттан  3-тен  артық емес  адам сайлай  алады.  Медициналық 
комитет мүшелері мен құрметті аудиторлар есептелмейді. 
11.5.  Барлық  кандидатуралар   бас  ассамблеяның   кезекті  отырысының 
басталуына дейін кемінде 60 күн және кезектен тыс отырысы басталғанға 
дейін кемінде 15 күн қалғанда  бас хатшыға ұсынылуы тиіс. Әдеттегіден тыс 
жағдайларда  бас  ассамблеяның шешімі  бойынша  кандидатуралар  орнында 
таныстырылуы мүмкін. 

12-бөлім. Қаржы



12.1 Мүше федерациялар әрбір қаржы жылы үшін 30 сәуірге дейін UIPM жыл 
сайынғы  жарнаны  төлеуге  міндетті.  Жарна  мөлшерін  бас  ассамблея 
олимпиада жылында келесі 4 жылға айқындайды.  
12.2  Атқарушы  комитет  UIPM  атынан  ұйымдастырылған   UIPM  іс-
шараларын теледидар және радио бойынша халықаралық негізде жария ету 
үшін теледидарлық компаниялармен келісім-шарттар жасасуға және осындай 
келісім-шарттардан  түскен  кірістерден  мүше  федерацияларға 
ұйымдастырушылық  кемітуді  төлеуге  уәкілетті.  Бұл  барлық  бейне  және 
дыбыс  тасымалдаушыларға  және  басқа  мүмкін  контрагенттерге  қатысты 
болады. 
12.3 Одақтың қаржы жылы 1 қаңтар басталады және 31 желтоқсан аяқталады. 

13-бөлім. Санкциялар мен тәртіптік шаралар

13.  Санкциялар  мен  тәртіптік  шаралар,  сондай-ақ  тиісті  органдар  мен 
ресімдер UIPM тәртіптік ережесіне бағынады. 

14-бөлім. Жауаптылық

14.1 UIPM хатшылығы сияқты атқарушы комитеттің мүшелері,  құрлықтық 
конфедерациялардың  президенттері,  комитеттердің,  арбитраждық  соттың 
мүшелері,  жарыстардың  қазылар  алқасының  және  апелляциялық  қазылар 
алқасының мүшелері  егер мүше/мүшелер ізгі ниетпен әрекет жасаса және 
UIPM мүддесі  үшін  әрекет  ететініне  шын сенген  жағдайда,  UIPM немесе 
UIPM атынан қандай да бір созылған немесе аяқталған әрекет,  азаматтық, 
қылмыстық,  әкімшілік  немесе  тергеу  ісі  бойынша  олардың  бірі  немесе 
барлығы шеккен шығындардан, сот талқылауынан, айыппұл мен  төленген 
сомалардан босатылуы тиіс, 
14.2  Босату  сонымен  қатар  UIPM  жұмыс  істеуін  тоқтатқан  адамдарға  да 
таратылады  және  оның  орындаушылары  мен  оның  әкімшілері  үшін 
жауапкершілік мәні болуы тиіс. 
14.3  UIPM  кеңселік  шығындары  осындай  шығындар  келісілген  бюджет 
шеңберінде болса және атқарушы комитеттің қолдауына ие болған жағдайда, 
UIPM қорынан  лауазымдық  тұлғаға  лауазымдық  міндеттемелерін  орындау 
уақытында шеккен шығындары үшін өтелуі тиіс. 

15-бөлім. Ресми тілі

15.1. Ағылшын тілі UIPM ресми тілі болып табылады. Монакодағы кеңсеге 
және  монаколық  ресми  тұлғаларға  қатысты  барлық  құжаттар  сияқты 
жарғының тең түпнұсқаға сай тілі – француз тілі. 
15.2 Егер отырыстың қарапайым басымдығы шешкен жағдайда, басқа тілдер 
жұмыс тілі болып қабылдануы мүмкін. 



UIPM сайлау ережесі

1-бөлім. Қолдану саласы.

1. UIPM шеңберінде сайлау UIPM жарғысының 9 және 15-баптарының, 
сондай-ақ  UIPM ішкі ұйымдастыру ережесінің 5-7 және 10-11 бөлімдерінің 
қолданысына жатқызылады. Бұл ережелер соларға негізделеді. 

2-бөлім. Дауыс беруге арналған құжаттарды басып шығару

2. Атлетикалық  комитет  пен  ардагерлер  комитетіне   сайлау   UIPM 
атқарушы комитетінің шешімі бойынша тиісінше Олимпиада ойынының өту 
жылында  әлем чемпионатында  және ардагерлер  чемпионатында  өткізіледі. 
Екі  комитетке  сайлауға  арналған  құжаттарды  UIPM бас  хатшысы  UIPM 
сайтына  орналастырады  және  тиісті  әлем  чемпионаты  мен  ардагерлер 
чемпионатының   ашылуына  кемінде  120  күн  қалғанда  барлық  ұлттық 
федерацияларға  таратады.  Ұлттық  федерациялар  барлық  іс  жүзіндегі 
спортшыларға  және  сайлауға  дейінгі  соңғы  екі  маусымға  белсенді 
қатысқандарға,  сонымен қатар өздерінің ардагерлеріне  тиісті  жарыстардың 
ашылуына  кемінде  90  күн  қалғанда  осы  ақпаратты  жіберу  үшін  жауапты 
болады.  

3-бөлім. Номинациялар

3.1.  Номинацияға  тиісті  ұлттық  федерацияның  бас  хатшысының  немесе 
президентінің қолы қойылады. 
3.2 Кандидаттардың номинациялары сайлауға кемінде 60 күн  қалғанда UIPM 
бас хатшысына берілуі тиіс. 
3.3 Ұсынылған кандидаттар өзінің қатысуын ауызша, телефон арқылы немесе 
жазбаша нысанда растауы тиіс.
3.4  Кандидаттың өзінің  сайлауда  болуына  болады,  бірақ  ол  міндетті  шарт 
емес. 

4-бөлім. Сайлауды өткізу

4.1 Сайлау басталғанға дейін сайлау жөніндегі комитетті таңдап алу қажет, ол 
төрағадан және әр түрлі ұлтты тағы екі мүшеден тұрады. 
4.2  Бас  ассамблеяның  сайлауларында  кворумға  жету  мәселелері  бойынша 
UIPM  жарғысының  16-бабын  қар.  Атқарушы  комитеттің  сайлауларында 
кворумға  жету  мәселелері  бойынша  UIPM  жарғысының  13-бабын  қар. 
Барлық  басқа  сайлауларда  шақырылған  құзыретті  сайлаушы  орган  дауыс 
берушілердің санына қарамастан, дауыс берудің өтуі үшін жауапты болады. 



  Атлетикалық комитет пен ардагерлер комитетіне  сайлауда  әр елден тек бір 
ғана,  өзінің  ұлттық  федерациясымен  тағайындалған       өкіл  дауыс  беру 
құқығына ие болады. 
4.3 Сайлау бюллетеньдерді пайдалана  отырып, құпия дауыс беру нысанында 
өткізіледі.
4.4  Сайлау  күн  тәртібінде  көрсетілген  бірізділікпен  өткізілуі  тиіс.  Осы 
ережеге  қандай  да  бір  өзгерістер   тиісті  сайланбалы органның қарапайым 
басымдылығымен шешілуі тиіс. 
4.5 Бас ассамблеяның сайлауы мынадай тәртіппен өткізілуі тиіс:
А)президентті сайлау 
Б) төрт вице-президентті сайлау
В) қазынашыны сайлау
Г) дау жөніндегі мүшені сайлау
Д) маркетинг жөніндегі мүшені сайлау
Е) медиа мәселелері жөніндегі мүшені сайлау
Ж) даму жөніндегі мүшені сайлау
З) екі құрметті аудиторды сайлау
И) техникалық комитеттің он мүшесін сайлау
К) медициналық комитеттің төрт мүшесін сайлау
Л) Бизнес Комитеттің төрт делегатын сайлау. 

4.6 Атқарушы комитетте сайлау мынадай бірізділікпен жүргізіледі:
А) бірінші вице-президент
Б) екінші вице-президент
В) үшінші  вице-президент
Г) төртінші  вице-президент
Д) Бизнес Комитеттің вице-президенті.

4.7  Атлетикалық  комитет  пен  ардагерлер  комитетінде  әйел  жынысты 
кандидаттарды сайлау ерлерден бұрын өткізіледі. Егер әр құрлықтан біреуден 
артық  кандидат  ұсынылатын  болса,  онда  құрлықтар  бойынша  сайлау 
мынадай  тәртіппен  өткізіледі:  Африка,  Азия,  Еуропа,  Солтүстік  Америка, 
Оңтүстік  Америка және Мұхиттық. Тек тиісті құрлықтың атлеттері ғана өз 
құрлығының өкілін сайлауға қатыса алады. 
4.8 Әрбір лауазымға немесе толық органға сайлау жеке өткізілуі мүмкін.

5-бөлім. Сайлау нәтижелері

5.1 Егер лауазымға тек бір кандидат дауысқа түссе, онда абсолюттік көпшілік 
дауыс берген жағдайда,  ол  жеңімпаз  болып саналады.  Өйтпеген жағдайда, 
басқа кандидатты іздеу қажет.  
5.2 Егер бір орынға біреуден артық адам үміттенсе, ол абсолюттік көпшілік 
дауыспен  сайлануы  тиіс.  Егер  кандидаттардың  ешқайсысы  бірінші 
айналымында дауыстың абсолюттік көпшілігін ала алмаса,  қайтадан дауыс 
беру өткізіледі.



5.3  Егер  сайлауға  қанша  бос  лауазым,  сонша  кандидат  қатысатын  болса, 
дауыс  беруді  бірыңғай  тізіммен  өткізуге  болады.  Орган  егер  ол  үшін 
абсолюттік  көпшілік  дауыс  берсе,  сайланды  деп  есептеледі.  Өйтпеген 
жағдайда әрбір тұғырға қайтадан жеке дауыс беруді өткізу қажет. 
5.4. Егер кандидаттар саны бос орыннан артық болатын болса, онда қайсысы 
бірінші  айналымда  дауыстың абсолюттік  көпшілігін  жинаса,  сол  жеңімпаз 
болады. Егер қандай да бір тұғырға қайтадан сайлау өткізу қажет болса, ал 
кандидаттар  саны  әлі  де  екеуден  артық  болатын  болса,  онда  бірінші 
айналымда  ең  төмен  дауыс  алғандар  алынып  тасталады.  Ал  қалғандары 
келесі айналымға қатысады. Қайсыбірі дауыстың қарапайым басымдылығын 
жинағанша, сайлау жалғаса береді. 
5.5.  Дауыс  саны  тең  болған  жағдайда,  UIPM  жарғысының  9-бабы 
қолданылады. 

6-бөлім. Дауысты  санау.

6.1. Санау барысында тек  нақты дауыстар есепке алынады. 
6.2.  Дауыс  саны  тақ  болған  жағдайда,  2/3-ке,  ¾-ке  немесе  абсолюттік 
көпшілікке дейін дөңгелету жүргізіледі. Қарапайым көпшілік дегеніміз – егер 
ол  50%-дан  кем  болса  да  нақты  дауыс  санының  ең  көптігі,.  Абсолюттік 
көпшілік –  50%-дан асатын дауыс саны. 


