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Sissejuhatus 

Olümpiaharta on olümpismi põhimõtete ning ROKi reeglite raamdokument, mille alusel toimib 
olümpialiikumise organisatsioon, selle tegevus ja juhtimine. Olümpiaharta määrab kindlaks 
olümpiamängude korraldamise tingimused. Olümpiaharta kolm põhieesmärki on olla: 

1) olümpismi põhimõtete ja väärtuste alusdokument; 

b) Rahvusvahelise Olümpiakomitee põhikiri; 



c) olümpialiikumise kolme peamise osapoole: Rahvusvahelise Olümpiakomitee, rahvusvaheliste 
spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteede ning lisaks olümpiamängude 
organiseerimiskomiteede vastastikuste õiguste ja kohustuste alusdokument. 

Märkus 

Reeglina tähendab aasta olümpiahartas kalendriaastat 1. Jaanuarist kuni  31. detsembrini. 

 

Eessõna 

Kaasaegse olümpismi looja oli Pierre de Coubertin, kelle eestvedamisel peeti Pariisis (Prantsusmaa) 
1894. aasta juunis rahvusvaheline spordikongress. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) 
moodustati 23. juunil 1894. aastal. Esimesed kaasaegsed olümpiamängud toimusid 1896. aastal 
Ateenas (Kreeka). 1914. aastal Pariisis toimunud olümpiakongressil võeti kasutusele Pierre de 
Coubertini esitatud olümpialipp, millel on kujutatud viis põimunud rõngast, mis esindavad viie 
kontinendi liitu ja kogu maailma sportlaste kogunemist olümpiamängudele. Esimesed 
taliolümpiamängud toimusid 1924. aastal Chamonix’s (Prantsusmaa). 

 

Olümpismi põhimõtted 

1. Olümpism on elufilosoofia, mis väärtustab pürgimusi keha, tahte ja vaimu tasakaalu saavutamiseks. 
Olümpismi eesmärk on eluviis, mis sportimise ning kultuuri ja hariduse koostöös tugineb pingutusega 
kaasnevale heale enesetundele, eeskujuga kaasnevale kasvatusele ja eetikapõhimõtetele. 

2. Olümpismi eesmärk on sporditegevuse kaasamine inimese harmoonilisse arengusse, mis 
omakorda aitab kaasa inimväärika ja rahumeelse ühiskonna kujunemisele. 

3. Olümpialiikumine on kõikide olümpismi põhimõtetesse uskuvate inimeste ja organisatsioonide 
ühendav, organiseeritud, piirideta ja ajatu liikumine, mis hõlmab kõiki viite kontinenti ning mida juhib 
ROK. Olümpialiikumise tippsündmus on maailma sportlaste kogunemine olümpiamängudele, mida 
sümboliseerivad viis põimunud rõngast. 

4. Spordiga tegelemine on üks inimõigustest. Igal inimesel peab olema õigus diskrimineerimiseta 
tegeleda spordiga vastavuses olümpismi põhimõtetega, mis eeldavad vastastikust mõistmist nii 
sõpruses, solidaarsuses kui ka ausa võistluse vaimus. Selle tegevuse korraldamist ja majandamist 
juhivad sõltumatud spordiorganisatsioonid. 

5. Olümpialiikumises osalemise juurde ei kuulu riikide ja isikute rassiline, religioosne, poliitiline või 
muu diskrimineerimine. 

6. Olümpialiikumises osalemise eeldus on vastavus olümpiaharta põhimõtetele ja ROKi tunnustus. 

 

1. peatükk 

Olümpialiikumise olemus ja tegevus 



 

1. Olümpialiikumine ja selle töökorraldus 

1. Olümpialiikumine koondab ROKi juhtimise alla olümpiahartast juhinduvaid organisatsioone, 
sportlasi ja teisi isikuid. Olümpialiikumise eesmärk on olümpismi ja selle väärtuste ning noorsoo 
kasvatamisega sporditegemise kaudu aidata kaasa rahumeelse ja parema maailma rajamisele. 

2. Olümpialiikumise kolm peamist osapoolt on ROK, rahvusvahelised spordialaliidud ja rahvuslikud 
olümpiakomiteed. Kõik isikud või organisatsioonid, kes osalevad olümpialiikumises, peavad järgima 
olümpiahartat ja alluma ROKi otsustele. 

3. Lisaks kolmele eeltoodud osapoolele koondab olümpialiikumine veel olümpiamängude 
korralduskomiteesid, rahvuslikke spordialaliite, spordiklubisid ja inimesi, kes kuuluvad 
rahvusvahelistesse spordialaliitudesse ja rahvuslikesse olümpiakomiteedesse. Olümpialiikumise 
tegevuse põhialus on sportlaste huvid, kuid see koondab ka kohtunikke, treenereid, spordiametnikke, 
tehnilist personali ning ROKi tunnustatud organisatsioone. 

 

2. ROKi missioon ja ülesanded 

ROKi missioon on olümpismi arendamine maailmas ja olümpialiikumise juhtimine. ROKi ülesanded on: 

1. arendada eetika rakendamist spordis, kasvatada spordi abil noorsugu, panustada ausale mängule 
ja vägivallatusele spordis; 

2. arendada sporditegevuse ning spordivõistluste korraldamist; 

3. tagada olümpiamängude regulaarne toimumine; 

4. teha koostööd avalike ja eraõiguslike organisatsioonide ja asutustega, mille eesmärk on 
sporditegevuse rakendamine inimkonna hüvanguks ning seeläbi rahu tugevdamine maailmas; 

5. olla olümpialiikumise ühtsuse ja sõltumatuse kaitsja; 

6. võidelda diskrimineerimisega olümpialiikumises; 

7. aidata soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete alusel kaasa naiste edutamisele spordi kõigil tasanditel 
ja struktuurides; 

8. juhtida dopinguvastast võitlust spordis; 

9. edendada ja toetada sportlaste tervisekaitset; 

10. võidelda poliitilise ja majandusliku kuritarvitusega spordis ja sportlaste suhtes; 

11. arendada spordiorganisatsioonide ja avaliku sektori tegevust sportlastele sotsiaalsete garantiide 
ning kutsealase tuleviku kindlustamisel; 

12. arendada liikumisharrastust; 



13. arendada vastutustundlikkust keskkonda ja sporditegevuse jätkusuutlikkusse ning kindlustada 
eelneva arvestamist olümpiamängude korraldamisel; 

14. kindlustada olümpiamänge korraldanud linnades ja riikides sellest positiivse pärandi 
jäädvustamist; 

15. arendada sporditegevuse sidumist kultuuri ja haridusega; 

16. arendada Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia (IOA) ning teiste vastavate institutsioonide 
olümpiahariduse alast tegevust. 

Paragrahvi nr 2 lisa 

1. ROKi täitevkomiteel on õigus anda egiid regionaalsetele, kontinentaalsetele ja ülemaailmsetele 
rahvusvahelistele kompleksvõistlustele tingimusel, et võistlused peetakse vastavuses olümpiahartaga, 
korraldaja on rahvuslik olümpiakomitee või ROKi tunnustatud organisatsioon ja võistlused toimuvad 
rahvusvaheliste spordialaliitude reeglite järgi. 

2. ROKi täitevkomitee võib anda egiidi ka teistele üritustele, mis on vastavuses olümpialiikumise 
eesmärkidega. 

 

3. ROKi tunnustus 

1. Olümpialiikumisse kuulumise tingimuseks on ROKi tunnustus. 

2. ROK võib tunnustada rahvuslike olümpiakomiteedena spordiorganisatsioone, kelle tegevus ühtib 
ROKi missiooni ja rolliga. ROK võib tunnustada ka rahvuslike olümpiakomiteede moodustatud 
kontinentaalseid või ülemaailmseid ühendusi. Kõik rahvuslikud olümpiakomiteed ja nende 
ühendused peavad järgima olümpiahartat ja võimalusel olema juriidilised isikud. Nende põhikirjad 
peab kinnitama ROK. 

3. ROK võib tunnustada rahvusvahelisi spordialaliite ja nende ühendusi. 

4. Rahvusvaheliste spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteede ühenduste tunnustamine ROKi 
poolt ei tohi mõjutada nende õigust otseseks suhtluseks ROKiga. 

5. ROK võib tunnustada rahvusvahelisel tasandil tegutsevaid mitteriiklikke spordiorganisatsioone, kui 
nende põhikiri ja tegevus on kooskõlas olümpiahartaga. 

6. ROKi tunnustus võib olla tingimuslik või täielik. Tingimusliku tunnustuse või sellest loobumise 
otsustab ROKi täitevkomitee kas määratud või määramata ajaks. ROKi täitevkomitee võib määrata 
tingimused, mille mittetäitmisel võib tingimuslik tunnustamine kaotada kehtivuse. Täieliku 
tunnustamise või selle äravõtmise otsustab ROKi täiskogu. Kõik tunnustamisega seotud protseduurid 
määrab kindlaks ROKi täitevkomitee. 

 

4. Olümpiakongress 



Olümpiakongress toimub ROKi poolt kindlaksmääratud ajavahemiku tagant ja koondab 
olümpialiikumise osapooli. Olümpiakongressi kutsub kokku ROKi president ja kongressil on nõuandev 
roll. 

Paragrahvi nr 4 lisa 

1. ROKi president kutsub olümpiakongressi kokku vastavalt ROKi täiskogu otsusele ja korraldab 
viimase määratud kohas ja ajal. Kongressi juhatab president, kes määrab kindlaks kõik protseduurid. 

2. Olümpiakongressil osalevad ROKi liikmed, aupresident, auliikmed, teenelised liikmed ning 
rahvusvaheliste spordialaliitude, rahvuslike olümpiakomiteede ning vajadusel ka ROKi tunnustatud 
organisatsioonide esindajad. Lisaks osalevad kongressil sportlased ja teised isikud. 

3. ROKi täitevkomitee kinnitab olümpiakongressi päevakorra kooskõlas rahvusvaheliste 
spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteedega. 

 

5. Olümpiasolidaarsusfond 

Olümpiasolidaarsusfondi eesmärk on toetada rahvuslikke olümpiakomiteesid vastavalt vajadusele. 
Toetus suunatakse ROKi ja rahvuslike olümpiakomiteede ühiselt väljatöötatud programmidele, kuhu 
vajadusel kaasatakse rahvusvaheliste spordialaliitude abi. 

Paragrahvi nr 5 lisa 

Olümpiasolidaarsusfondi programmide eesmärk on: 

1. edendada olümpismi põhimõtteid; 

2. toetada rahvuslikke olümpiakomiteesid sportlaste ja võistkondade ettevalmistamisel 
olümpiamängudeks; 

3. arendada sportlaste ja treenerite spordialaseid teadmisi; 

4. tõsta näiteks stipendiumide abil koostöös rahvuslike olümpiakomiteede ning rahvusvaheliste 
spordialaliitudega sportlaste ja treenerite taset; 

5. koolitada spordiametnikke; 

6. teha koostööd organisatsioonide ja asutustega, kes sarnaste eesmärkide saavutamisel tuginevad 
olümpiaharidusele ja sporditegevuse propageerimisele; 

7. rajada vajadusel koostöös rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega lihtsaid, hästitoimivaid 
ja majanduslikult otstarbekaid spordirajatisi; 

8. toetada riiklikke, regionaalseid või kontinentaalseid, rahvuslike olümpiakomiteede või nende egiidi 
all korraldatavaid võistlusi, samuti toetada rahvuslikke olümpiakomiteesid koondiste moodustamisel 
ja ettevalmistamisel nendeks võistlusteks; 

9. toetada rahvuslike olümpiakomiteede vahelisi koostööprogramme; 



10. veenda valitsusi ja rahvusvahelisi organisatsioone spordi kaasamiseks nende poolt ametlikult 
toetatavate valdkondade hulka. 

Nimetatud programme juhib olümpiasolidaarsusfondi komisjon. 

 

6. Olümpiamängud 

1. Olümpiamängudel toimuvad võistlused nii individuaalsetel kui võistkondlikel spordialadel 
sportlaste, mitte riikide vahel. Olümpiamängudel osalevad rahvuslike olümpiakomiteede valitud 
sportlased, kelle osalemisõiguse kinnitab ROK. Sportlased võistlevad rahvusvaheliste spordialaliitude 
reeglite järgi. 

2. Olümpiamängud on suveolümpiamängud (olümpiaadi mängud) ja taliolümpiamängud. 
Talispordialadeks loetakse ainult lumel ja jääl toimuvaid spordialasid. 

3. Olümpiamänge puudutavates küsimustes on lõplik otsustusõigus ROKil. 

4. Kolme aasta möödumisel olümpiamängude lõputseremooniast ei saa ühtegi antud 
olümpiamängude suhtes tehtud ROKi otsust vaidlustada. Reegel kehtib ka võistluste ja nende 
tulemuste suhtes. Erandid on kõik arbitraaži- ja edasikaebamisprotseduuride reeglid ja tähtajad ning 
kõik Maailma Antidopingu Koodeksi sätted. 

Paragrahvi nr 6 lisa 

1. Olümpiaad on nelja järjestikuse kalendriaasta periood, mis algab esimese aasta 1. jaanuariga ja 
lõpeb neljanda aasta 31. detsembriga. 

2. Olümpiaade järjestatakse esimestest suveolümpiamängudest, mis toimusid 1896. aastal Ateenas. 

3. Taliolümpiamänge järjestatakse vastavuses nende toimumise järjekorrale. 

 

7. Olümpiamängudega seotud õigused ja olümpiaomand 

1 Olümpiamängud on ROKi ainuomand. ROKile kuuluvad kõik olümpiamängudega seotud õigused ja 
andmed, näiteks olümpiamängude korraldamist, andmete kasutamist, ülekandeid, salvestamist, 
esitamist, paljundamist, juurdepääsu ja levitamist mis tahes vormis puudutavad õigused. Õigused 
kehtivad nii praegu kasutusel olevatele kui ka tulevikus kasutatavatele vahendeid. ROKi õigus on 
määratleda kõik olümpiamängudega ning seal peetavate võistluste ja sportlike sooritustega seotud 
andmete juurdepääsu- ja kasutustingimused. 

2. Olümpiaomand on sümbol, lipp, moto, hümn, sõnaühendid (sealhulgas „Olympic Games“ ja 
„Games of the Olympiad“), kujundid, embleemid, olümpiatuli ja -tõrvikud ning paragrahvides 8–14 
nimetatud olümpiaomandi osade kombinatsioonid. Olümpiaomand ja selle kasutamisõigused, 
näiteks majanduslikul, müügi- või reklaamialasel eesmärgil, kuuluvad ROKile. ROK võib täitevkomitee 
otsusega osaliselt või täielikult oma õigusi võõrandada. 

 



8. Olümpiasümbol 

Olümpiasümbol on viis põimuvat ühesuurust rõngast (olümpiarõngast), mida kasutatakse 
ühevärvilisena või viie värvi kombinatsioonis – vasakult paremale vaadatuna sinine, kollane, must, 
roheline ja punane. Rõngaste järjestus on vasakult paremale vaadatuna sinine, must ja punane 
rõngas üleval, kollane ja roheline all. Olümpiasümbol kujutab olümpialiikumise tegevust ning esindab 
viie kontinendi liitu ja maailma sportlaste kogunemist olümpiamängudele. 

 

9. Olümpialipp 

Olümpialipp on valge ja selle keskel paikneb viievärviline olümpiasümbol. 

 

10. Olümpiadeviis 

Olümpiadeviis „Citius, Altius, Fortius“ kannab endas olümpialiikumise eesmärke. 

 

11. Olümpialogo 

Olümpialogo on tervik, mis seob olümpiasümboli mingi muu kindlalt eristuva elemendiga. 

 

12. Olümpiahümn 

Olümpiahümn on Spiro Samara loodud samanimeline muusikateos. 

 

13. Olümpiatuli ja -tõrvikud 

1. Olümpiatuli läidetakse Olümpias (Kreeka) vastavalt ROKi reeglitele. 

2. Olümpiatõrvik on kaasaskantav tõrvik või selle täpne koopia, millega kantakse olümpiatuld ja mille 
kujunduse on kinnitanud ROK. 

 

14. Olümpiakujund 

Olümpiakujund on visuaalne või heliline kujund, mis on seotud või viitab olümpiamängudele, 
olümpialiikumisele või osale neist. 

Paragrahvide nr 7–14 lisa 

1. Õiguskaitse 



1.1 ROK võib olümpiamängudega seotud õiguste ja olümpiaomandi kaitseks rakendada meetmeid nii 
riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

1.2 Rahvuslik olümpiakomitee vastutab ROKi ees oma riigis paragrahvide 7–14 ja nende lisade 
täitmise eest ning peab tagama olümpiaomandi kasutuse piiramise vastavalt eeltoodud 
paragrahvidele ja nende lisadele. Võimalusel peab rahvuslik olümpiakomitee taotlema 
olümpiaomandi kaitse kehtestamist ROKi kasuks. 

1.3 Riigis, kus seadusandlus, kaubamärgi patenteerimise regulatsioon või mõni muu juriidiline 
instrument tagab olümpiasümbolile või olümpiaomandile õigusliku kaitse, võib rahvuslik 
olümpiakomitee neid õigusi kasutada ainult kooskõlas olümpiahartaga ja vastavuses ROKi otsustega. 

1.4 Rahvuslikul olümpiakomiteel on olümpiaomandi kaitseks või kolmandate osapooltega vaidluste 
lahendamiseks õigus paluda ROKilt õiguskaitsealast abi. 

2. Olümpiaomandi kasutamine ROKi poolt või tema volitusel 

2.1 ROKil on õigus mitmele olümpialogole, mille kasutamisreeglid määrab ta ise. 

2.2 Olümpiasümbolit, -logosid ja muud olümpiaomandit võib ROK ise või tema volitusel keegi teine 
kasutada ainult alltoodud tingimustel. 

2.2.1 Kõigi sponsor- ja tarnelepingud või turundustegevused (v.a käesoleva lisa punktis 2.2.2 loetletu) 
ei tohi oluliselt kahjustada vastava rahvusliku olümpiakomitee huve. Sellise otsuse peab ROK 
kooskõlastama vastava olümpiakomiteega ja eraldama viimasele osa teenitavast tulust. 

2.2.2 Litsentsilepingu puhul on rahvuslikul olümpiakomiteel pärast maksude ja kulude 
mahaarvestamist õigus poolele puhaskasumist. 

2.3 Olümpiamängude teleülekannete toetuseks võib ROK volitada ülekannete tegijaid kasutama 
olümpiasümbolit, -logosid ja ROKi või olümpiamängude korralduskomitee olümpiaomandit. Sellisel 
puhul ei kehti käesoleva lisa punktid 2.2.1 ja 2.2.2. 

3. Olümpiasümboli, -lipu, -moto ja -hümni kasutamine 

3.1 Punktis 2.2 sätestamata juhtudel võib ROK kasutada olümpiasümbolit, -lippu, -motot ja -hümni 
omaenda äranägemisel. 

3.2 Rahvuslikul olümpiakomiteel on õigus kasutada olümpiasümbolit, -lippu, -motot ja -hümni ainult 
mittetulunduslikul otstarbel. Kasutamise eeldus on, et see aitab kaasa olümpialiikumise arengule, ei 
kahjusta selle väärikust ning rahvuslik olümpiakomitee on eelnevalt saanud ROKi täitevkomitee 
nõusoleku. 

4. Olümpialogo kujundamise ja kasutamise reeglid rahvuslikele olümpiakomiteedele ja 
olümpiamängude korralduskomiteedele 

4.1 Rahvuslikud olümpiakomiteed ja olümpiamängude korralduskomiteed võivad ise kujundada 
olümpialogo, kuid kujunduse peab heaks kiitma ROK. 

4.2 ROK kinnitab olümpialogo kujunduse vaid juhul, kui see eristub teistest samalaadsetest. 



4.3 Olümpialogol paikneva olümpiasümboli suurus ei tohi ületada kolmandikku logo kogupinnast ning 
peab esinema seal puutumatult ja muutmatult. 

4.4 Lisaks peab rahvusliku olümpiakomitee logo vastama järgmistele nõuetele. 

4.4.1 Logo kujundus peab viitama vastava olümpiakomitee riigile. 

4.4.2 Logo kujunduslik element ei tohi piirduda ainult rahvusliku olümpiakomitee riigi nime või selle 
lühendiga. 

4.4.3 Logo kujunduslik element ei tohi viidata kindlatele olümpiamängudele või mingile konkreetsele 
kuupäevale või sündmusele, mis omaks ajalist tähendust. 

4.4.4 Logo kujunduslik element ei tohi sisaldada üldistavaid või rahvusvahelise tähendusega motosid, 
kujundeid ja sõnaühendeid. 

4.5. Olümpiamängude korralduskomitee logo peab lisaks eeltoodud punktides 4.1, 4.2 ja 4.3 
sätestatule vastama järgmistele tingimustele. 

4.5.1 Logo kujundus peab selgelt viitama korralduskomitee korraldatavatele olümpiamängudele. 

4.5.2 Logo kujunduslik element ei tohi piirduda vaid korralduskomitee riigi nime või selle lühendiga. 

4.5.3 Logo kujunduslik element ei tohi sisaldada üldistavaid või rahvusvahelise tähendusega motosid, 
kujundeid või sõnaühendeid. 

4.6 Olümpialogod, mille ROK on heaks kiitnud enne eeltoodud sätete jõustumist, jäävad kehtima. 

4.7 Võimalusel peab rahvuslik olümpiakomitee olümpialogo registreerima, s.t tagama sellele oma 
riigis seadusliku kaitse. Registreerimine peab toimuma hiljemalt kuus kuud pärast logo kinnitamist 
ROKis ning rahvuslik olümpiakomitee peab esitama registreerimist kinnitava tõendi. Kui rahvuslik 
olümpiakomitee ei tegutse oma logo kaitse tagamiseks või ei informeeri sellest ROKi, võib viimane 
oma heakskiidu tühistada. Need reeglid kehtivad ka olümpiamängude korralduskomiteede suhtes. 
Rahvusliku olümpiakomitee või olümpiamängude korralduskomitee registreeritud kasutusõigus ei 
tohi minna vastuollu ROKiga. 

4.8 Olümpialogo kasutamine ärilisel või reklaami otstarbel peab olema kooskõlas alljärgnevas 
punktides 4.9. ja 4.10 toodud tingimustega. 

4.9 Kui rahvuslik olümpiakomitee või olümpiamängude korralduskomitee soovib otse või kolmandate 
osapoolte kaudu kasutada oma logo ärilisel või reklaamialasel eesmärgil, peavad kõik nimetatud 
järgima käesoleva lisa punkte. 

4.10 Kõik lepingud ja kokkulepped, kaasa arvatud olümpiamängude korralduskomitee omad, peab 
kinnitama vastav rahvuslik olümpiakomitee ning need peavad juhinduma järgmistest põhimõtetest. 

4.10.1 Rahvusliku olümpiakomitee logo võib kasutada ainult oma riigis. Väljaspool riiki võib 
rahvusliku olümpiakomitee logo ja sümboolikat kasutada ärilistel eesmärkidel ainult teise riigi vastava 
rahvusliku olümpiakomitee kirjalikul nõusolekul. 



4.10.2 Samuti ei tohi ärilistel eesmärkidel väljaspool riiki ilma teise riigi vastava rahvusliku 
olümpiakomitee kirjaliku nõusolekuta kasutada olümpiamängude korralduskomitee logo või 
sümboolikat. 

4.10.3 Olümpiamängude korralduskomitee sõlmitud lepingute kehtivus ei tohi ületada vastavate 
olümpiamängude toimumise aasta 31. detsembrit. 

4.10.4 Olümpialogo kasutamine peab edendama olümpialiikumist ega tohi kahjustada selle väärikust. 
Keelatud on olümpialogo seostamine mingi toote või teenusega, mis ei sobi kokku olümpismi 
põhimõtete ja olümpiahartas sätestatud ROKi olemusega. 

4.10.5 ROK võib rahvuslikelt olümpiakomiteedelt ja olümpiamängude korralduskomiteedelt nõuda 
koopiat igast lepingust, mille osapoolteks viimased on. 

5. Filateelia 

Koostöös rahvuslike olümpiakomiteedega toetab ROK olümpiasümboli kasutamist postmarkidel. 
Vastavalt ROKi kehtestatud tingimustele võivad taolisi marke väljastada riikide vastavad asutused. 

6. Muusika 

Olümpiamänge korraldava linna ja riigi korralduskomitee ning rahvuslik olümpiakomitee vastutavad 
selle eest, et iga olümpiamängudeks spetsiaalselt loodud muusikateose autoriõiguste omanik on ROK. 

 

2. peatükk 

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) 

15. Juriidiline staatus 

1. ROK on rahvusvaheline, mitteriiklik, tähtajatult loodud mittetulunduslik organisatsioon, millel on 1. 
novembrist 2000 Šveitsi Föderaalnõukogu tunnustus kui juriidilisest isikust ühendusel. 

2. ROKi juriidiline aadress on Lausanne (Šveits), mis on ühtlasi olümpiapealinnaks. 

3. ROKi eesmärgid on olümpiahartaga sätestatud missioon ja kohustused. 

4. ROKi otsused on lõplikud ning kõik otsuste elluviimise või tõlgendamise vaidlustamised 
lahendatakse eranditult ROKi täitevkomitees või erandkorras Spordiarbitraaži kohtus. 

5. ROKil on õigus oma missiooni ja eesmärkide elluviimiseks luua, omandada või kontrollida teisi 
juriidilisi isikuid, näiteks fonde või ettevõtteid. 

 

16. Liikmed 

1. ROKi liikmed, nende kõlblikkus, värbamine, valimine, liikmeksvõtmine ja staatus 



1.1 ROKi liikmed on füüsilised isikud, kelle arv ei tohi vastavalt paragrahvi 16 lisa tingimustele ületada 
115. ROKi kuuluvad: 

1.1.1 liikmed, kes vastavalt punktile 16.2.2.5 ei ole seotud ühegi konkreetse funktsiooni või ametiga. 
Nende arv ei tohi ületada 70 ning ühestki riigist ei tohi vastavalt paragrahvi 16 lisale olla üle ühe 
liikme; 

1.1.2 tegevsportlased vastavalt punktile 16.2.2.2, kelle arv ei tohi ületada 15; 

1.1.3 rahvusvaheliste spordialaliitude ja nende ühenduste või teiste ROKi tunnustatud 
organisatsioonide presidendid ja juhid, kelle arv ei tohi ületada 15; 

1.1.4 rahvuslike olümpiakomiteede ja nende ülemaailmsete või kontinentide ühenduste presidendid 
ja juhid, kelle arv ei tohi ületada 15 tingimusel, et ühestki riigist ei ole üle ühe liikme. 

1.2 ROK värbab ja valib oma liikmeks vastavalt eeltoodud tingimustele isikuid, kes vastavad 
paragrahvi 16 lisale. 

1.3 ROK valib uued liikmed tseremoonial, mille käigus nad nõustuvad täitma neile pandud kohustusi 
ning annavad järgmise vande: 

„Pälvinud au olla valitud Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmeks, kinnitan, et olen teadlik sellega 
kaasnevast vastutusest. Kohustun parimal võimalikul viisil teenima olümpialiikumist, austama ja 
nõudma austust olümpiaharta ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsuste suhtes, mida tunnistan 
omalt poolt vastuvaidlematult. Kohustun järgima eetikakoodeksit, hoiduma poliitilistest või 
majanduslikest mõjutustest ning rassilistest või religioossetest eelistustest, võitlema 
diskrimineerimisega ning alati kaitsma Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja olümpialiikumise huve.“ 

1.4 ROKi liikmed esindavad ja kaitsevad ROKi ning olümpialiikumise huve nii oma riigis kui ka 
olümpialiikumisega seotud organisatsioonides, kus nad on tegevad. 

1.5 ROKi liikmed ei seo ennast ühegi valitsuse, organisatsiooni või kolmanda osapoolega, kes piiraks 
nende tegevus- või valikuvabadust. 

1.6 ROKi liikmed ei vastuta isiklikult ROKi võlgade ja kohustuste eest. 

1.7 Vastavalt punktile 16.3. valitakse ROKi liige kaheksaks aastaks ning ta võib osutuda tagasivalituks 
veel mitmeks järgnevaks perioodiks. Tagasivalimise protseduuri määrab ROKi täitevkomitee. 

 

2. Kohustused 

ROKi liikmete kohustus on: 

2.1 järgida olümpiahartat, eetikakoodeksit ja teisi ROKi reegleid; 

2.2 osaleda istungjärkudel; 

2.3 osaleda ROKi komisjonide töös, kuhu ta on määratud; 



2.4 arendada olümpialiikumist ja selle propageerimist; 

2.5 jälgida ROKi programmide elluviimist oma riigis ja endaga seotud olümpialiikumisse kaasatud 
organisatsioonides; 

2.6 informeerida vajadusel ROKi presidenti olümpialiikumise arengust, edendamisest ja vajadustest 
oma riigis ja endaga seotud olümpialiikumisse kaasatud organisatsioonides; 

2.7 viivitamatult informeerida presidenti kõigest, mis võiks takistada olümpiaharta järgimist või 
kahjustada olümpialiikumist nii oma riigis ja endaga seotud olümpialiikumisse kaasatud 
organisatsioonides; 

2.8 täita teisi ROKi presidendi antud ülesandeid. 

 

3. Liikmestaatuse lõppemine 

ROKi liikmestaatus lõpeb järgmistel asjaoludel. 

3.1 Tagasiastumine 

ROKi liige võib oma staatusest loobuda, esitades presidendile kirjaliku avalduse. Enne palve 
rahuldamist võib ROKi president selle kohta selgitust paluda. 

3.2 Tagasivalituks mitteosutumine 

Liikmestaatus lõpeb automaatselt, kui isik ei osutu tagasivalituks vastavalt paragrahvile 16.1.7 ning 
lisadele 16.2.6 või 16.2.7. 

3.3. Vanus 

ROKi liikmestaatus lõpeb vastavalt lisale 16.2.7.1 isiku 70. sünnipäeva kalendriaasta lõpus. 

3.4 Täiskogu istungjärkudelt puudumine või vähene aktiivsus ROKi töös 

ROKi liikmestaatus lõpeb, kui isik kahe järjestikuse kalendriaasta jooksul ei osale täiskogu 
istungjärkudel või ROKi töös. Erandiks on „force majeure“. Sellisel juhul lõpetatakse liikmestaatus 
ROKi täitevkomitee ettepanekul täiskogu otsusega. 

3.5 Alalise elukoha muutumine 

Vastavalt punktile 16.1.1.1 valitud ROKi liikme staatus lõpeb, kui viimase alaline elukoht ei ole enam 
riigis, kust ta ROKi liikmeks valiti. Sellisel juhul lõpetatakse liikmestaatus ROKi täitevkomitee 
ettepanekul täiskogu otsusega. 

3.6 Tegevsportlastest liikmed 

Punkti 16.1.1.2 alusel valitud liikmete staatus lõpeb, kui nad ei kuulu enam ROKi sportlaskomisjoni. 

3.7 Rahvuslike olümpiakomiteede, rahvusvaheliste spordialaliitude ning nende ülemaailmsete või 
kontinentaalsete ühenduste presidendid ja juhid 



Punktide 16.1.1.3 ja 16.1.1.4 alusel valitud ROKi liikmete staatus lõpeb koos nende valimise aluseks 
olnud vastava staatuse lõppemisega. 

3.8 Väljaheitmine 

3.8.1 ROKi liikme võib täiskogu otsusega välja heita, kui isik on rikkunud vannet või täiskogu otsustab, 
et isik on oma tegevusega eiranud või ohustanud ROKi huve või käitunud ebaväärikalt. 

3.8.2 Otsuse liikmestaatuse kohta teeb täitevkomitee ettepanekul täiskogu ning väljaheitmiseks on 
vaja üle kahe kolmandiku täiskogul viibivate liikmete häältest. Kahtlusalusel liikmel on õigus enda 
kaitseks, teda puudutavate süüdistustega tutvumiseks ja neile suuliselt või kirjalikult vastamiseks. 

3.8.3 Liikme staatuse otsuse kinnitamiseni võib ROKi täitevkomitee selle ajutiselt peatada ja 
külmutada osaliselt või täielikult sellega kaasnevad õigused, eelised ja positsioonid. 

3.8.4 ROKist väljaheidetud isik ei tohi olla rahvusliku olümpiakomitee, nende ühenduse või 
olümpiamängude korralduskomitee liige. 

 

4. Aupresident, auliikmed ja teenelised liikmed 

4.1 ROKi täitevkomitee ettepanekul võib täiskogu valida ROKi presidendina väljapaistvalt tegutsenud 
isiku aupresidendiks, kellel on nõuandev roll. 

4.2 Vähemalt kümneaastase liikmestaatuse ja silmapaistvate teenete eest võib ROK-i täiskogu valida 
ROKi liikme täitevkomitee ettepanekul auliikmeks. 

4.3 ROKi täitevkomitee ettepanekul võib täiskogu valida teeneliseks liikmeks isiku, kes ei ole olnud 
ROKi liige, kuid on osutanud viimasele silmapaistvaid teeneid. 

4.4 Aupresidendi, auliikme ja teenelise liikme staatus on eluaegne. Neil ei ole hääleõigust ega saa 
kandideerida ROKi ametikohtadele. Neile ei kohandu paragrahvi 16 punktid 1.1–1.5, 1.7, 2, 3 ja lisa 
punktid 1 ja 2 ning täiskogul on õigus nende staatuse peatamiseks. 

Paragrahvi nr 16 lisa 

1. Kõlblikkus: 

ROKi liige võib olla vähemalt 18-aastane isik eeldusel, et: 

1.1 tema kandidatuur on esitatud vastavuses lisa punktiga 2.1; 

1.2 ta vastab lisa punktis 2.2 esitatud tingimustele; 

1.3 tema kandidatuur on kinnitatud nimetamiskomisjonis; 

1.4 tema kandidatuuri täiskogule esitab täitevkomitee. 

 

2. ROKi liikmeks valimise protseduur 



2.1 ROKi liikmekandidaatide esitamine 

ROKi liikmekandidaatide esitamise õigus on ROKi liikmetel, rahvusvahelistel spordialaliitudel ja nende 
ühendustel, rahvuslikel olümpiakomiteedel ja nende ülemaailmsetel või kontinentaalsetel 
ühendustel ning ROKi tunnustatud organisatsioonidel. 

2.2 Kandidaatide esitamine 

Kandidatuuri ettepanek tuleb esitada kirjalikult presidendile ja see peab vastama järgmistele 
tingimustele. 

2.2.1 Kõik, kes esitavad ROKi liikmekandidaadi, peavad märkima, kas isik on tegevsportlane vastavalt 
punktile 2.2.2, punktides 2.2.3 või 2.2.4 loetletud organisatsioonides tegev isik või punktis 2.2.5 
määratletud sõltumatu isik. 

2.2.2 Kui kandidaat on tegevsportlane punkti 16.1.1.2 mõistes, peab ta olema valitud või määratud 
ROKi sportlaskomisjoni hiljemalt enne järgmisi suve- või taliolümpiamänge, millele eelnevatel ta 
sportlasena osales. 

2.2.3 Kui kandidaat on esitatud punktis 3.5 määratletud isikuna rahvusvahelises spordialaliidus, 
nende ühenduses või ROKi poolt tunnustatud organisatsioonis, peab ta olema vastava 
organisatsiooni president või juht. 

2.2.4 Kui kandidaat on esitatud positsiooniga isikuna rahvuslikus olümpiakomitees või nende 
ülemaailmses või kontinentaalses ühenduses, peab ta olema vastava organisatsiooni president või 
juht. 

2.2.5 Kõik teised kandidaadid peavad olema sõltumatud isikud, kes omavad elukohajärgse riigi 
kodakondsust. Selles riigis peab eksisteerima rahvuslik olümpiakomitee. 

 

2.3 Nimetamiskomisjon 

2.3.1 Nimetamiskomisjon tegeleb vastavalt lisadele 16.2.4 ja 21.3 ROKi liikmekandidatuuride 
hindamisega. 

2.3.2 Komisjoni koosseisu peab igal juhul kuuluma üks eetikakomisjoni ja sportlaskomisjoni liige. 

 

2.4 Nimetamiskomisjoni ülesanded 

2.4.1 Nimetamiskomisjoni ülesanne on anda hinnang ROKi liikmekandidaatidele ja esitada 
täitevkomiteele presidendi määratud tähtajaks kirjalik arvamus. 

2.4.2 Komisjon kogub kandidaatide kohta informatsiooni, mis puudutab eelkõige nende kutsealast ja 
materiaalset olukorda, karjääri ja seotust spordiga. Komisjon võib vajadusel nõuda kandidaadilt 
soovitajaid või kutsuda ta vestlusele. 



2.4.3 Komisjon kontrollib vajadusel kandidaadi kõlblikkust, päritolu, staatust ja vastavust 
tegevsportlase või esitatud kandidatuuriga seotud positsioonile. 

 

2.5 Protseduur täitevkomitees 

2.5.1 Kandidaadi esitamine täiskogu istungjärgule kuulub täitevkomitee ainupädevusse. Viimane 
esitab hiljemalt üks kuu enne istungjärku kirjaliku ettepaneku, millele on lisatud nimetamiskomisjoni 
ettekanne. Täitevkomiteel on õigus kutsuda kandidaate vestlusele või esitada ühele kohale mitu 
kandidaati. 

2.5.2 Vastavalt punktides 2.2.1 ja 2.2.2 määratud tegevsportlaste kandidatuuride hindamisprotsessile 
võib punktides 2.4.1 ja 2.5.1 määratud tähtaegu muuta juhul, kui küsimus on ROKi liikmeks või uuesti 
sportlaskomisjoni liikmeks valimises. 

 

2.6 Protseduur täiskogus 

2.6.1 ROKi liikmete valimine kuulub täiskogu ainupädevusse. 

2.6.2 Nimetamiskomisjoni esimehel on õigus istungjärgul komisjoni hinnang täiskogule teatavaks 
teha. 

2.6.3 ROK-i täiskogu hääletab salajasel hääletusel läbi kõik ROKi täitevkomitee esitatud kandidaadid. 
Kandidaadid osutuvad valituks lihthäälteenamuse alusel. 

2.7 Üleminekuperiood 

Liikmete suhtes, kes on valitud enne 110. istungjärgu lõppu (11. detsembril 1999) on 
üleminekuperioodiks kehtestatud järgmised tingimused. 

2.7.1 ROKi liikme staatus, kes on valitud enne 110. istungjärku, lõpeb kalendriaastaga, mil ta saab 80-
aastaseks. Erandiks on liikmed, kes on valitud enne 1966. aastat. ROKi presidendi, asepresidendi ja 
täitevkomitee liikmete staatus lõpeb vanusepiirangu saavutamisel järgmise istungjärguga. 

2.7.2 ROKi liikmed, kellele ei laiene punkti 2.7.1 tingimused, kuid kes on valitud enne 110. istungjärgu 
lõppu (11. detsembril 1999) ja keda ei puuduta veel punktis 2.7.1 määratud vanusepiirang, peavad 
osutuma punktis 2.6 sätestatud tingimustel uuesti valituks. Üks kolmandik neist läbis hääletuse 2007., 
teine 2008. ja kolmas 2009. aastal. Antud liikmete jaotus kolme aasta vahel loositi 111. istungjärgul. 

2.7.3 Punktiga 16.1.1.1 sätestatud reegel ühe liikme kohta riigist ei kehti nende liikmete suhtes, kes 
valiti enne 110. istungjärgu lõppu (11. detsembril 1999). 

2.7.4 ROKi liikmete arv seisuga 31. detsember 2007 ei tohtinud ületada 130. 

 

3. ROKi liikmete register 



ROKi täitevkomitee haldab jooksvat registrit kõigi ROKi liikmete, aupresidendi, auliikmete ja 
teeneliste liikmete kohta, mis sisaldab andmeid kandidatuuri esitaja ja staatuse kohta. 

4. Aupresident, auliikmed ja teenelised liikmed 

4.1 Aupresidendil on õigus osaleda olümpiamängudel, olümpiakongressidel, täiskogu istungjärkudel 
ja täitevkomitee koosolekutel, kus talle kuulub koht ROKi presidendi kõrval. Aupresidendil on 
nõuandev õigus. 

4.2 Auliikmetel on õigus osaleda olümpiamängudel, olümpiakongressidel ja täiskogu istungjärkudel, 
kus neile on reserveeritud koht. Auliikmetel on presidendi palvel nõuandev õigus. 

4.3 Teenelistel liikmetel on õigus osaleda olümpiamängudel ja olümpiakongressidel, kus neile on 
reserveeritud koht. Presidendi kutsel võivad nad osaleda ROKi koosolekutel või teistel üritustel. 

 

17. Organisatsioon 

ROKi juhtorganid on: 

1. täiskogu; 

2. täitevkomitee; 

3. president. 

 

18. Täiskogu 

1. Täiskogu on ROKi liikmete üldkoosolek ja kõrgeim organ. Täiskogu otsused on lõplikud ja korraline 
istungjärk toimub kord aastas. Erakorralise istungjärgu võib president kokku kutsuda vähemalt ühe 
kolmandiku liikmete kirjalikul nõudmisel. 

2. Täiskogu pädevusse kuulub: 

2.1 olümpiaharta kinnitamine ja muutmine; 

2.2 liikmete, aupresidendi, auliikmete ja teeneliste liikmete valimine; 

2.3 presidendi, asepresidentide ja täitevkomitee liikmete valimine; 

2.4 olümpiamängude korraldaja valimine; 

2.5 korralise istungjärgu toimumiskoha valimine. Erakorralise istungjärgu toimumiskoha määrab 
president; 

2.6 ROKi majandusaasta tegevus- ja raamatupidamisaruande kinnitamine; 

2.7 ROKi audiitorite valimine; 



2.8 rahvuslikele olümpiakomiteedele ja nende ühendustele, rahvusvahelistele spordialaliitudele ja 
nende ühendustele ning teistele organisatsioonidele ROKi täieliku tunnustuse andmine või 
äravõtmine; 

2.9 ROKi liikme, aupresidendi, auliikme ja teenelise liikme staatuse äravõtmine; 

2.10 seadusandluse või olümpiahartaga määratud teiste otsuste vastuvõtmine. 

3. Täiskogu istungjärk on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Lihtsamate otsuste 
tegemiseks piisab lihthäälteenamusest, kuid olümpismi põhimõtete, olümpiaharta ja viimasega 
sätestatud küsimuste otsustamiseks on vaja üle kahe kolmandiku hääletajate nõusolekut. 

4. Igal liikmel on üks hääl. Hääletamisest loobumisi või täitmata ja rikutud hääletussedeleid 
hääletusel ei arvestata. Volitamine on keelatud ning olümpiahartas sätestatud küsimustes, 
istungjärgu juhataja otsusel või vähemalt neljandiku kohalviibivate liikmete nõudel toimub 
hääletamine salajaselt. Võrdsete häälte arvu korral on otsustavaks istungjärgu juhataja hääl. 

5. Paragrahvides 18.3 ja 18.4 sätestatu kehtib nii liikmete kui toimumiskohtade valimisel. Erandiks on 
valik kahe viimase kandidaadi vahel, kus võitjaks loetakse enim hääli saanu. 

6. Täiskogu võib oma otsustusõiguse delegeerida täitevkomiteele. 

Paragrahvi nr 18 lisa 

1. Täitevkomitee vastutab istungjärkude korraldamise, ettevalmistamise ja sellega kaasnevate 
rahaliste kohustuste eest. 

2. Korralise istungjärgu kutse edastatakse kõigile ROKi liikmetele vähemalt kuus kuud enne 
istungjärgu avapäeva. Erakorraline istungjärk kutsutakse presidendi korraldusel kokku vähemalt 30 
päeva ja erakorraline kümme päeva enne toimumist. Koos kutsega saadetakse päevakord, kus on 
fikseeritud käsitletavad küsimused. 

3. Istungjärku juhatab president, tema puudumisel kohalviibijatest pikima staažiga asepresident või 
viimaste puudumisel kohalviibijatest pikima staažiga täitevkomitee liige. 

4. Kõik täiskogu otsused, kaasa arvatud olümpiaharta parandused, jõustuvad eritingimuste 
puudumisel koheselt. Päevakorda mitte kuuluvaid küsimusi arutatakse juhul, kui seda nõuab 
kolmandik liikmetest või nii otsustab istungjärgu juhataja. 

5. ROKi liige ei osale hääletusel kui: 

5.1 hääletus puudutab olümpiamänge korraldava linna valimisi ja kandidaatide hulgas on linn sellest 
riigist, mille kodanik ta on; 

5.2 hääletus puudutab istungjärgu, olümpiakongressi või mõne muu ürituse toimumiskoha valimisi ja 
kandidaatide hulgas on linn sellest riigist, mille kodanik ta on; 

5.3 hääletatakse liikmega sama riigi kodaniku kandidatuuri ROKi liikmeks; 

5.4 kui hääletatakse liikmega sama riigi kodaniku kandidatuuri täitevkomitee liikmeks või mõnele 
teisele positsioonile; 



5.5 kui hääletus puudutab riiki või rahvuslikku olümpiakomiteed, mille kodanik ta on. 

Kahtluse korral otsustab istungjärgu juhataja, kas liige võib hääletada. 

6. Kõik valimistega seotud reeglid kehtestab president. Erandiks on presidendivalimised, mille reeglid 
kehtestab täitevkomitee. 

7. Istungjärkude ja hääletustega seotud protseduurireeglid, mida ei sätesta olümpiaharta, kehtestab 
president. 

8. Erandkorras võib president või täitevkomitee korraldada kaughääletuse, lubatud on ka 
elektronkirja või faksi kasutamine. 

9. Istungjärkude ja teiste ürituste protokollimise korraldab president. 

 

19. Täitevkomitee 

1. Koosseis 

1.1 Täitevkomitee koosseisu kuulub president, neli asepresidenti ja kümme täitevkomitee liiget. 
Liikmete valik peegeldab täiskogu koosseisu ja valimistel peab täiskogu sellest põhimõttest alati kinni 
pidama. 

2. Täitevkomitee valimine, ametiaeg, taasvalimine ja ennetähtaegselt vabanevate kohtade täitmine 

2.1 Kõik täitevkomitee liikmed valib täiskogu salajasel hääletusel lihthäälteenamusega. 

2.2 Asepresidentide ja kümne liikme ametiaeg on neli aastat, lubatud on kaks järjestikust ametiaega. 

2.3 Pärast punktis 19.2.2 nimetatud kahte järjestikust ametiaega võib isiku uuesti täitevkomiteesse 
valida kahe aasta pärast. See ei kehti presidendi ametikoha suhtes, kus ei ole vaheaega ette nähtud. 

2.4 Täitevkomitee liikme koha ennetähtaegsel vabanemisel valib täiskogu sellele positsioonile uue 
liikme järgnevaks neljaks aastaks. See ei kehti presidendi ametikoha suhtes. 

2.5 Täitevkomitee liikme ametiaeg algab istungjärguga, kus ta valiti ja lõpeb ametiaja perioodi 
viimasel aastal toimuva istungjärguga. 

2.6 „Aasta“ tähendab siin perioodi kahe järjestikuse korralise istungjärgu vahel. 

 

3. Õigused, vastutus ja kohustused 

ROKi täitevkomitee vastutab ROKi juhtimise ja tegevuse eest ning tema ülesanded on: 

3.1 olümpiaharta järgimise kontrollimine; 

3.2 organisatsiooni sisereeglite kehtestamine; 



3.3 majandusaasta tegevus- ja raamatupidamisaruande koostamine ja selle esitamine koos 
audiitorite järeldusotsusega kinnitamiseks täiskogule; 

3.4 olümpiaharta muudatusettepanekute analüüsi esitamine täiskogule; 

3.5 ROKi liikmekandidaatide isikute kohta ettepanekute tegemine täiskogule; 

3.6 olümpiamängude korraldaja valimise protseduurireeglite koostamine ja jälgimine; 

3.7 täiskogu istungjärkude päevakorra kinnitamine; 

3.8 presidendi ettepanekul peadirektori kinnitamine. Peadirektori palga ja vajadusel sanktsioonid 
kehtestab president; 

3.9 vastavuses seadusandlusega ROKi protokollide, aruannete ja teiste dokumentide säilitamise 
korraldamine. See kehtib ka täiskogu istungjärkude, täitevkomitee, komisjonide ja töörühmade 
koosolekute protokollide kohta; 

3.10 juriidiliselt siduvate ROKi määruste, näiteks koodeksite, juhendite, normatiivide, juhiste, 
juhendite, käsiraamatute, instruktsioonide, ettekirjutuste ja teiste otsuste koostamine ja 
väljaandmine. See puudutab olümpiaharta nõuetekohast rakendamist ja olümpiamängude 
korraldamise reegleid; 

3.11 kord kahe aasta jooksul rahvusvaheliste spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteede ühiste 
koosolekute korraldamine. Koosolekuid juhatab president, kes kooskõlas osapooltega kinnitab 
reeglid ja päevakorra; 

3.12 ROKi aumärkide väljatöötamine ja omistamine; 

3.13 täidesaatva võimu rakendamine ja ülesannete täitmine, mis seadusandluse või olümpiahartaga 
ei kuulu täiskogu või presidendi pädevusse. 

 

4. Õiguste delegeerimine 

Täitevkomitee võib vajadusel oma otsustusõiguse delegeerida liikmele, liikmetele, komisjonidele, 
täitevaparaadile või kolmandatele isikutele ja asutustele. 

Paragrahvi nr 19 lisa 

1. Täitevkomitee koosolekute korraldamise ja ettevalmistuse eest vastutab president. Tal on õigus 
delegeerida kohustused täielikult või osaliselt peadirektorile. 

2. Täitevkomitee koosoleku toimub presidendi kutsel või täitevkomitee liikmete enamuse 10-päevase 
etteteatamisega tehtud ettepanekul. Koosoleku kutsel peab olema märgitud kokkukutsumise 
põhjendus. 

3. Täitevkomitee koosolekut juhatab president, tema puudumisel kohalviibijatest pikima staažiga 
asepresident või viimase puudumisel kohalviibijatest pikima staažiga täitevkomitee liige. 



4. Täitevkomitee koosoleku nõutav kvoorum on kaheksa osalejat. 

5. Täitevkomitee otsused kinnitatakse lihthäälteenamusega. 

6. Täitevkomitee liikmel on üks hääl. Hääletamisest loobumisi või tühje ja rikutud hääletussedeleid 
hääletamisel ei arvestata. Volitamine ei ole lubatud. Olümpiahartas sätestatud juhtudel, koosoleku 
juhataja otsusel või neljandiku kohalviibijate nõudel on hääletamine salajane. Võrdsete häälte arvu 
korral on otsustav istungjärgu juhataja hääl. 

7. Täitevkomitee liige ei osale hääletusel lisa punktis 18.5 loetletud juhtudel. Kahtluse korral otsustab 
istungjärgu juhataja, kas vastav liige võib hääletada. 

8. Täitevkomitee koosolekute protseduurireeglid, mida ei sätesta olümpiaharta, otsustab president. 

9. Täitevkomitee koosolekuid võib pidada tele- või videokonverentsi vormis. 

10. Erandkorras võib president korraldada kaughääletuse, kaasa arvatud elektronkirja või faksi teel. 

11. Täitevkomitee koosolekute protokollimise korraldab president. 

 

20. President 

1 President valitakse täiskogu istungjärgul salajasel hääletusel kaheksaks aastaks, õigusega olla 
taasvalitud veel neljaks aastaks. 

2. President esindab ja juhib kogu ROKi tegevust. 

3. Presidendil on täielik otsustusõigus, kui täiskogu või täitevkomitee ei ole võimelised otsuseid 
tegema. Sellisel juhul tuleb need otsused võimalikult kiiresti vastaval tasemel kinnitada. 

4. Presidendi võimetuse korral oma ametikohuseid täita, asendab teda ajutiselt pikima staažiga 
asepresident. Pideva võimetuse korral kestab asendus kuni uute presidendivalimisteni järgmisel 
täiskogu istungjärgul. Uus president valitakse kaheksaks aastaks, õigusega olla taasvalitud veel 
neljaks aastaks. 

Paragrahvi nr 20 lisa 

1. Presidendikandidaadid avalikustatakse kolm kuud enne vastava istungjärgu avamist. Täitevkomitee 
võib teatud asjaoludel seda tärminit muuta. 

2. President valitakse olümpiaadi teise aasta täiskogu istungjärgul, erandiks on paragrahvis 20.3 
sätestatu. 

 

21. ROKi komisjonid 

Täiskogu, täitevkomitee või presidendi nõustamiseks võib moodustada komisjone. President 
moodustab vastavalt vajadusele alalisi, püsivaid või ad hoc (selleks otstarbeks) komisjone ja töörühmi. 
Kui olümpiaharta või täitevkomitee otsused ei sätesta teisiti, määrab president kindlaks komisjonide 



volitused, liikmed ja nende tegevuse lõpetamise tingimused. Komisjonide ja töörühmade koosolekud 
ei toimu ilma presidendi eelneva nõusolekuta. President on ex officio (ameti tõttu) kõikide 
komisjonide ja töörühmade liige ning tal on koosolekutel alati sõnaõigus. 

Paragrahvi nr 21 lisa 

1. Sportlaskomisjon 

Enamiku ROKi sportlaskomisjoni koosseisu kuuluvatest liikmetest valivad olümpiamängudel osalenud 
sportlased. Valimised toimuvad kooskõlas sportlaskomisjoniga täitevkomitee kehtestatud reeglite 
alusel suve- ja taliolümpiamängudel. Hiljemalt aasta enne olümpiamänge tuleb valimistest teavitada 
rahvusvahelisi spordialaliite ja rahvuslikke olümpiakomiteesid. 

Komisjoni reeglid ja protseduurid kinnitab täitevkomitee kooskõlas sportlaskomisjoniga. 

 

2. Eetikakomisjon 

Eetikakomisjoni koosseisu määrab reegel 22 ja selle lisa. 

 

3. ROKi nimetamiskomisjon 

ROKi liikmekandidaatide hindamiseks moodustatakse vastavalt lisale 16.2.3 nimetamiskomisjon. 

Komisjoni reeglid ja protseduurid kinnitab täitevkomitee kooskõlas nimetamiskomisjoniga. 

 

4. Olümpiasolidaarsusfondi komisjon 

Olümpiasolidaarsusfondi komisjon moodustatakse paragrahvis 5 ja selle lisas sätestatud ülesannete 
täitmiseks. 

 

5. Kandidaatlinnade komisjon 

Suve- ja taliolümpiamängude korraldamiseks esitatud linnade kandidatuuride hindamiseks 
moodustab president kooskõlas lisaga 34.2.2 kandidaatlinnade komisjonid. 

 

6. Olümpiamängude koordineerimiskomisjon 

Olümpiamängude paremaks korraldamiseks ning koostööks ROKi, olümpiamängude 
korralduskomitee, rahvusvaheliste spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteede vahel moodustab 
president kooskõlas reegli 38 ja selle lisaga koordineerimiskomisjoni. 

 



7. Meditsiinikomisjon 

7.1 President moodustab meditsiinikomisjoni, mille ülesanded on: 

7.1.1 rakendada Maailma Antidopingu Koodeksi ja ROKi dopinguvastase võitluse reegleid, 
keskendudes eriti olümpiamängudele; 

7.1.2 töötada välja sportlaste meditsiinilise teenindamise ja tervisekaitse reegleid. 

7.2 Komisjoni liikmed ei tohi olümpiamängudel tegutseda ühegi delegatsiooni meditsiinialases 
tegevuses või olla seotud oma rahvusliku olümpiakomitee delegatsiooni liikmete Maailma 
Antidopingu Koodeksi sätete rikkumistega. 

 

8. Tegevus 

ROKi komisjoni juhib ROKi liige. Komisjonid võivad pidada koosolekuid tele- või videokonverentsi 
vormis. 

 

22. ROKi eetikakomisjon 

Eetikakomisjoni ülesanne on määratleda ja täiendada eetilisi põhimõtteid ning eetikakoodeksit, mis 
rajaneb olümpiahartas fikseeritud väärtustel ja põhimõtetel. Komisjon tegeleb eetikapõhimõtete ja 
eetikakoodeksi rikkumiste kohta esitatud kaebuste uurimisega ning teeb vajadusel täitevkomiteele 
ettepanekuid sanktsioonideks. 

Paragrahvi nr 22 lisa 

1. Eetikakomisjoni koosseisu ja tegevuse määratleb põhikiri. 

2 Kõik eetikakomisjoni algatatud eetikakoodeksi, eetikakomisjoni põhikirja või teiste reeglite ja 
rakendussätete muudatused esitatakse kinnitamiseks täitevkomiteele. 

 

23. Sanktsioonid 

Sanktsioonid, mida täiskogu, täitevkomitee või punktis 2.4 nimetatud distsiplinaarkomisjon võib 
olümpiaharta, Maailma Antidopingu Koodeksi või teiste reeglite rikkumise puhul kasutada, on 
järgmised. 

1. Olümpialiikumise siseselt 

1.1 ROKi liikme, aupresidendi, auliikmete ja teenelise liikmete suhtes: 

a) täitevkomitee noomitus; 

b) täitevkomitee otsusel volituste ajutine peatamine. See võib kehtida täielikult või osaliselt kõigi 
õiguste, privileegide ja ametite suhtes, mis kõnealase isiku positsiooniga kaasnesid. 



Sanktsioone võib omavahel kombineerida. Neid võib rakendada ROKi liikmete, aupresidendi, 
auliikmete ja teeneliste liikmete suhtes, kes on oma käitumisega ohustanud ROKi huve. 

1.2 Rahvusvaheliste spordialaliitude suhtes 

a) väljaheitmine olümpiamängude kavast 

– spordiala (täiskogu) 

– distsipliin (täitevkomitee) 

– võistlusala (täitevkomitee) 

b) tingimusliku tunnustuse äravõtmine (täitevkomitee) 

c) täieliku tunnustuse äravõtmine (täiskogu) 

1.3 Rahvusvaheliste spordialaliitude ühenduste suhtes 

a) tingimusliku tunnustuse äravõtmine (täitevkomitee) 

b) täieliku tunnustuse äravõtmine (täiskogu) 

1.4 Rahvuslike olümpiakomiteede suhtes 

a) volituste peatamine (täitevkomitee) – sellisel juhul määrab täitevkomitee vastavalt igale 
konkreetsele juhtumile ka tagajärjed rahvusliku olümpiakomitee ja tema sportlaste suhtes 

b) tingimusliku tunnustuse äravõtmine (täitevkomitee) 

c) täieliku tunnustuse äravõtmine (täiskogu) – sellisel juhul kaotab rahvuslik olümpiakomitee kõik 
olümpiahartaga määratud õigused 

d) täiskogu istungjärgu või olümpiakongressi korraldamise õiguste äravõtmine (täiskogu) 

1.5 Rahvuslike olümpiakomiteede ühenduste suhtes 

a) tingimusliku tunnustuse äravõtmine (täitevkomitee) 

b) täieliku tunnustuse äravõtmine (täiskogu) 

1.6 olümpiamänge korraldava linna, olümpiamängude korralduskomitee ja rahvusliku 
olümpiakomitee suhtes 

a) olümpiamängude korraldusõiguse äravõtmine (täiskogu) 

1.7 olümpiamängude korraldamise kandidaatlinna ja rahvusliku olümpiakomitee suhtes 

a) olümpiamängude kandidaat- ja korraldajalinna õiguste äravõtmine (täitevkomitee) 

1.8 teiste ROKi tunnustatud ühenduste ja organisatsioonide suhtes 

a) tingimusliku tunnustuse äravõtmine (täitevkomitee) 



b) täieliku tunnustuse äravõtmine (täiskogu) 

 

2. Olümpiamängudega seotud rikkumiste puhul, kus eksitakse olümpiaharta, eetikakoodeksi, 
Maailma Antidopingu Koodeksi või mõne teise ROKi, rahvusvahelise spordialaliidu, rahvusliku 
olümpiakomitee või seadusandlusega määratletud otsuse või reegli suhtes, käitutakse alljärgnevalt. 

2.1 Individuaalvõistlejate ja võistkondade suhtes 

a) ajutine või lõplik olümpiamängude osalemisõiguse peatamine, eemaldamine, diskvalifitseerimine 
või akrediteeringu äravõtmine. Diskvalifitseerimise või kõrvaldamise korral tuleb ROKile tagastada 
medalid ja diplomid, mis on saadud olümpiaharta sätteid rikkudes. Lisaks võib võistlejat või 
võistkonda täitevkomitee otsusega karistada ka teiste samadel olümpiamängudel toimunud 
võistlustel saavutatud kohtade tühistamisega, millega samuti kaasneb medalite ja diplomite 
tagastamine (täitevkomitee) 

2.2 ametnike, mänedžeride, teiste delegatsiooniliikmete, kohtunike ja žüriiliikmete suhtes 

a) ajutine või lõplik olümpiamängudel osalemisõiguse peatamine või eemaldamine (täitevkomitee) 

2.3 Kõigi teiste akrediteeritud isikute suhtes 

a) akrediteeringu äravõtmine (täitevkomitee) 

2.4 täitevkomitee võib oma volitused delegeerida distsiplinaarkomisjonile. 

3. Enne sanktsiooni rakendamist võib eelneda vastava ROKi organi hoiatus. 

4. Sanktsioone rakendatakse sõltumatult teistest ROKi ja muude organisatsioonide, näiteks 
rahvuslike olümpiakomiteede ja rahvusvaheliste spordialaliitude õigustest. 

Paragrahvi nr 23 lisa 

1. Sanktsioonide rakendamist juhib täitevkomitee, kes võib oma volitusi osaliselt või täielikult edasi 
delegeerida. 

2. Uurimise ajaks võib täitevkomitee ajutiselt kas osaliselt või täielikult peatada kahtlusaluse isiku või 
organisatsiooni õigused, privileegid ja funktsioonid, mis kaasnesid tema liikmelisuse või staatusega. 

3. Kõik üksikisikud, võistkonnad või juriidilised isikud omavad õigust selgituste andmiseks vastavas 
ROKi organis, kus otsustatakse sanktsioonide rakendamine. Selgituste andmine tähendab õigust 
tutvuda süüdistusega ja personaalselt või kirjalikult ennast kaitsta. 

4. Otsus sanktsiooni kohta tehakse osapooltele teatavaks kirjalikult. 

5. Kõik sanktsioonid jõustuvad koheselt, kui ei ole otsustatud teisiti. 

 

24. Keeled 



1. ROKi ametlikud keeled on prantsuse ja inglise keel. 

2. Istungjärkudel tuleb tagada sünkroontõlge prantsuse, inglise, saksa, hispaania, vene ja araabia 
keelde. 

3. Olümpiaharta ja teiste ROKi dokumentide prantsus- ja ingliskeelsete versioonide tõlgendamise 
erinevuste korral lähtutakse prantsuskeelsest versioonist, juhul kui kirjalikult ei suudeta teisiti 
tõestada. 

 

25. ROKi varad 

1. ROK võib vastu võtta kingitusi ja pärandusi ning leida teisi vahendeid, mis on vajalikud oma 
ülesannete täitmiseks. Sinna hulka kuuluvad tulud oma õiguste kasutamise eest, näiteks 
teleülekannete õigused, sponsorlepingud, litsentsid, olümpiaomand ja olümpiamängude 
korraldamisega kaasnevad tulud. 

2. ROK eraldab olümpialiikumise arendamiseks osa oma tuludest rahvusvahelistele spordialaliitudele, 
olümpiasolidaarsusfondi kaudu rahvuslikele olümpiakomiteedele ning olümpiamängude 
korralduskomiteedele. 

 

3. peatükk 

Rahvusvahelised spordialaliidud 

26. Rahvusvaheliste spordialaliitude tunnustamine 

Olümpialiikumise arendamiseks ja edendamiseks võib ROK tunnustada rahvusvahelisi spordialaliite, 
kes on mitteriiklikud rahvusvahelised organisatsioonid ja haldavad ülemaailmselt üht või mitut 
spordiala ning koondavad riiklikul tasandil tegutsevaid organisatsioone. 

Olümpialiikumisse kaasatud rahvusvaheliste spordialaliitude põhikiri ja tegevus peavad vastama 
olümpiahartale ja Maailma Antidopingu Koodeksile. Viimaste täitmisel peab iga rahvusvaheline 
spordialaliit säilitama sõltumatuse ja iseseisvuse oma spordiala haldamisel. 

 

27. Rahvusvaheliste spordialaliitude missioon ja ülesanded olümpialiikumises 

1. Rahvusvaheliste spordialaliitude missioon ja ülesanded olümpialiikumises on: 

1.1 kehtestada ja rakendada kooskõlas olümpismi põhimõtetega oma spordialaga tegelemise reeglid 
ning tagada nende järgimine; 

1.2 tagada oma spordiala areng maailmas; 

1.3 aidata kaasa olümpismi ja olümpiahariduse levitamise kaudu olümpiahartas sätestatud 
eesmärkide saavutamisele; 



1.4 hinnata olümpiamängude kandidaatlinnu ja pöörata eriti tähelepanu oma spordiala 
võistluspaikadele; 

1.5 töötada kooskõlas olümpiaharta põhimõtetega välja olümpiamängudel osalemise kriteeriumid 
ning esitada need kinnitamiseks ROKile; 

1.6 vastutada olümpiamängudel ja teistel ROKi egiidi all toimuvatel võistlustel oma spordialade 
tehnilise kontrolli ja juhtimise eest; 

1.7 anda tehnilist abi olümpiasolidaarsusfondi programmide elluviimiseks. 

 

2. Lisaks sellele on rahvusvahelistel spordialaliitudel õigus: 

2.1 teha ROKile ettepanekuid muudatusteks olümpiahartas ja olümpialiikumises; 

2.2 olla kaasatud olümpiakongresside ettevalmistusse; 

2.3 osaleda ROKi palvel viimase komisjonides. 

 

4. peatükk 

Rahvuslikud olümpiakomiteed 

28. Rahvuslike olümpiakomiteede missioon ja ülesanded 

1. Rahvuslike olümpiakomiteede missioon on arendada ja kaitsta vastavuses olümpiahartaga 
olümpialiikumist oma riigis. 

2. Rahvuslike olümpiakomiteede ülesanded on: 

2.1 edendada oma riigis spordi ja hariduse kaudu olümpismi põhimõtete ja väärtuste rakendamist, 
koolides, arendada spordi- ja kehakultuuriasutustes ning ülikoolides olümpiahariduse programme, 
toetada olümpiaharidusele pühendatud asutuste, näiteks olümpiaakadeemiate ja 
olümpiamuuseumide loomist, edendada olümpialiikumisega seotud, näiteks kultuurialaseid 
programme; 

2.2 tagada olümpiaharta järgimine oma riigis; 

2.3 arendada nii tippsporti kui liikumisharrastust; 

2.4 arendada spordiametnike koolitamist ja tagada, et see tegevus teeniks olümpismi väärtuste 
levikut; 

2.5 võidelda diskrimineerimise ja vägivallaga spordis; 

2.6 tunnustada ja rakendada Maailma Antidopingu Koodeksit; 



3. Rahvuslikel olümpiakomiteedel on ainuõigus oma riigi esindamiseks olümpiamängudel ja teistel 
ROKi egiidi all toimuvatel regionaalsetel, kontinentaalsetel ja ülemaailmsetel kompleksvõistlustel. 
Lisaks sellele on neil kohustus osaleda sportlastega suveolümpiamängudel. 

4. Rahvuslikel olümpiakomiteedel on ainuõigus valida linn, mis võib nende riigis kandideerida 
olümpiamängude korraldamisele. 

5. Oma missiooni täitmiseks võivad rahvuslikud olümpiakomiteed teha koostööd nii valitsusasutuste 
kui mitteriiklike organisatsioonidega. Rahvuslikud olümpiakomiteed ei tohi olla seotud tegevusega, 
mis on vastuolus olümpiahartaga. 

6. Rahvuslikud olümpiakomiteed peavad olema iseseisvad ega tohi alluda poliitilisele, 
seadusandlikule, religioossele majanduslikule või muule survele, mis takistaks neil olümpiaharta 
järgimist. 

7. Rahvuslikel olümpiakomiteedel on õigus: 

7.1 kasutada oma nimes, identifitseerimisel või endale viitamisel osana oma nimest mõistet 
„Rahvuslik Olümpiakomitee“; 

7.2 saata vastavuses olümpiahartaga olümpiamängudele võistlejaid, ametnikke ja abipersonali; 

7.3 saada toetust olümpiasolidaarsusfondist; 

7.4 kasutada ROKi loal vastavalt paragrahvidele 7-14 ja nende lisale olümpiaomandit; 

7.5 osaleda ROKi korraldatud või egiidi all toimuvatel üritustel; 

7.6 kuuluda ROKi tunnustatud rahvuslike olümpiakomiteede ühendustesse; 

7.7 teha ROKile ettepanekuid olümpiaharta ja olümpialiikumise muutmiseks, ka olümpiamängude 
korraldamises; 

7.8 anda hinnang olümpiamängude kandidaatlinnadele; 

7.9 osaleda ROKi palvel viimase komisjonide tegevuses; 

7.10 osaleda olümpiakongresside ettevalmistamises; 

7.11 kasutada õigusi, mis olümpiaharta neile tagab. 

8. ROK toetab oma aparaadi ja olümpiasolidaarsusfondi abil rahvuslikke olümpiakomiteesid nende 
missiooni täitmisel. 

9. Lisaks olümpiaharta rikkumisega rakendatavatele sanktsioonidele võib ROKi täitevkomitee 
olümpialiikumise kaitseks võtta rahvusliku olümpiakomitee riigi suhtes vastu teisi otsuseid, näiteks 
rahvusliku olümpiakomitee tunnustamise peatamine ja lõpetamine. Selle põhjuseks võib olla riigi 
põhiseadus, seadusandlus, kehtivad reeglid, valitsuse või mõne teise organi seadusandlik akt, mis 
takistab rahvusliku olümpiakomitee tegevust või mõjutab tema otsuseid. Rahvuslikul 
olümpiakomiteel on enne taolise otsuse rakendamist õigus selgituste andmisele ROKi täitevkomiteele. 



 

29. Rahvuslike olümpiakomiteede koosseis 

1. Rahvusliku olümpiakomitee koosseisu peavad igal juhul kuuluma: 

1.1 kõik antud riigist pärit ROKi liikmed. Rahvusliku olümpiakomitee täiskogus on neil hääleõigus ning 
paragrahvi 16.1.1.1 alla kuuluvad ROKi liikmed on ex officio ka rahvusliku olümpiakomitee 
täitevkomitee hääleõiguslikud liikmed; 

1.2 kõik rahvuslikud spordialaliidud, mis on olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade 
rahvusvaheliste spordialaliitude liikmed; 

1.3 olümpiamängudel osalenud sportlased. Nende volitused peavad lõppema hiljemalt kolmanda 
olümpiaadi lõpuks alates viimastest olümpiamängudest, kus nad ise võistlesid. 

2. Rahvusliku olümpiakomitee liikmeks võivad olla: 

2.1 rahvuslikud spordialaliidud, kes kuuluvad rahvusvahelisesse spordialaliitudesse, mille spordialad 
ei kuulu olümpiaprogrammi, kuid kellel on ROKi tunnustus; 

2.2 spordialade ühendused ja teised spordiga tegelevad organisatsioonid, samuti isikud, kes saavad 
aidata kaasa rahvusliku olümpiakomitee tegevusele või kellel on väljapaistvaid teeneid spordi ja 
olümpismi arendamisel. 

3. Rahvuslikus olümpiakomitees ja tema täitevkomitees peab hääletajate enamus esindama punktis 
1.2 nimetatud olümpiaprogrammi kuuluvaid spordialasid esindavaid spordialaliite. Olümpiamänge 
puudutavates küsimustes võivad hääletada ainult rahvusliku olümpiakomitee täitevkomitee ja 
eelmainitud rahvuslike spordialaliitude liikmed. ROKi täitevkomitee heakskiidul võib rahvuslik 
olümpiakomitee olümpiamänge puudutavates küsimustes hääletajate hulka arvata ka punktis 1.1 
nimetatud ROKi liikmed ja punktis 1.3 nimetatud sportlased. 
4. Rahvusliku olümpiakomitee liikmete määramine ei kuulu valitsuse ega teiste avaliku sektori 
asutuste pädevusse, küll aga võib rahvuslik olümpiakomitee liikmeks valida avaliku sektori esindajaid. 

5. Rahvusliku olümpiakomitee õigused kehtivad ainult selle riigi piires, kus ta asutati ja kus asub tema 
peakontor. 

Paragrahvide nr 28 ja 29 lisa 

1. Rahvusliku olümpiakomitee tunnustamine 

1.1 Rahvuslik spordiorganisatsioon, kes taotleb tunnustust rahvusliku olümpiakomiteena, peab 
esitama ROKile avalduse tõestamaks, et taotleja vastab kõigile olümpiahartas sätestatud nõuetele, 
eelkõige paragrahvile nr 29 ning paragrahvide nr 28 ja 29 lisale. 

1.2 Tunnustuse taotleja peab esitama tõendid, et tema liikmed on rahvuslikud spordialaliidud, kes 
tegelevad oma riigis ja rahvusvahelisel tasandil reaalse ja järjepideva spordialase tegevusega, 
korraldavad võistlusi ja osalevad neil ning tegelevad sportlaste ettevalmistusega. Rahvuslik 
olümpiakomitee ei tohi tunnustada rohkem kui ühte rahvuslikku spordialaliitu ühel rahvusvahelise 



spordialaliidu hallataval spordialal. Need rahvuslikud spordialaliidud peavad rahvuslikus 
olümpiakomitees ja selle täitevkomitees moodustama hääletajate enamuse. 

Vähemalt viis rahvuslikku olümpiakomiteesse kuuluvat spordialaliitu peavad kuuluma 
rahvusvahelistesse spordialaliitudesse, kes haldavad olümpiamängude programmi arvatud 
spordialasid. 

1.3 Tunnustuse saamine eeldab taotleja põhikirja kinnitamist ROKi täitevkomitees. Sama nõue kehtib 
iga järgmise rahvusliku olümpiakomitee põhikirjas tehtava muudatuse või paranduse suhtes. Põhikiri 
peab olema vastavuses olümpiahartaga ning sisaldama vastavaid viiteid. Kui rahvusliku 
olümpiakomitee põhikirja tõlgenduse ja tähenduse osas tekib vaidlus või ilmneb vastuolu 
olümpiahartaga, on ülimuslik viimane. 

1.4 Rahvuslik olümpiakomitee peab vähemalt korra aastas vastavalt oma põhikirjale viima läbi 
täiskogu istungjärgu. Istungjärgu päevakorda peavad kuuluma auditeeritud tegevus- ja 
raamatupidamisaruande kinnitamine ning vajadusel täitevkomitee liikmete ja juhtide valimine. 

1.5 Rahvusliku olümpiakomitee täitevkomitee liikmete ja organisatsiooni juhtide valimine peab 
toimuma vastavuses põhikirjaga, kuid mitte kauemaks kui neli aastat. Viimastel on õigus osutuda 
taasvalituks. 

1.6 Rahvusliku olümpiakomitee liikmed, kes ei tegutse elukutseliste spordijuhtidena, ei tohi oma 
teenete või kohustuste täitmise eest saada kompensatsiooni või hüvitist. Neile võib hüvitada 
transpordi- ja majutuskulud ning teised ülesannete täitmisel tekkinud põhjendatud kulud. 

1.7 Rahvusliku olümpiakomitee tunnustuse peatamise või äravõtmisega kaasneb kõigi olümpiaharta 
või ROKi otsustega kinnitatud õiguste kaotamine. 

 

2. Rahvusliku olümpiakomitee ülesanded 

Rahvusliku olümpiakomitee ülesanded on: 

2.1 kinnitada, hallata ja juhtida oma riigi delegatsioone olümpiamängudel ning teistel ROKi egiidi all 
toimuvatel regionaalsetel, kontinentaalsetel ja ülemaailmsetel kompleksvõistlustel. Nende õigus on 
kinnitada oma rahvuslike spordialaliitude esitatud sportlaste ülesandmine olümpiamängudele. Valiku 
alus peab lisaks sportlikele tulemustele olema ka suutlikkus olla eeskujuks oma riigi noorsportlastele. 
Rahvuslik olümpiakomitee peab tagama, et rahvuslike spordialaliitude ettepanekul ülesantavad 
sportlased vastaksid kõigile olümpiaharta nõuetele. 

2.2 Rahvuslik olümpiakomitee peab tagama oma delegatsiooni liikmete varustuse, transpordi ja 
majutuse, sõlmima vajalikud kindlustuslepingud, mille kaitse kataks surma, invaliidsuse, haiguste, 
meditsiinilise teenindamise, hambaravi ja kolmandate poolte vastutusega seotud riskid. Nad 
vastutavad oma delegatsiooni liikmete käitumise eest. 

2.3 Rahvuslikul olümpiakomiteel on ainuõigus olümpiamängude võistlustel ja tseremooniatel 
kantavale delegatsiooni liikmete riietusele, vormidele ja varustusele. See õigus ei laiene sportlaste 
erivarustusele võistlustel. Erivarustus on vahendid, mida rahvuslik olümpiakomitee hindab nende 



eriomaduste tõttu sportlaste tulemusi reaalselt mõjutavaks. Erivarustuse avalikkuses kajastamiseks ja 
otseselt või kaudselt olümpiamängudele viitamiseks peab rahvuslik olümpiakomitee andma 
nõusoleku. 

3. Soovitused 

On soovitatav, et rahvuslik olümpiakomitee: 

3.1 korraldaks võimalusel kord aastas olümpiapäeva või olümpianädala, mille eesmärk on 
olümpialiikumise tutvustamine; 

3.2 tegeleks kultuuri ja kunsti kaasamisega sporti ja olümpismi; 

3.3 osaleks olümpiasolidaarsusfondi programmides; 

3.4 leiaks kooskõlas olümpismi põhimõtetega rahalisi allikaid. 

 

30. Rahvuslikud spordialaliidud 

1. Rahvusliku olümpiakomitee tunnustuse või liikmestaatuse saamiseks peab rahvuslik spordialaliit 
tegelema konkreetse ja järjepideva sporditegevuse arendamisega, omama ROKi tunnustatud 
rahvusvahelise spordialaliidu liikmestaatust ning juhinduma ja olema vastavuses olümpiaharta ja 
rahvusvahelise spordialaliidu reeglitega. 

 

31. Rahvusliku olümpiakomitee riik ja nimi 

1. Olümpiahartas tähistab „riik“ sõltumatut riiki, mida tunnustab rahvusvaheline üldsus. 

2. Rahvusliku olümpiakomitee nimi peab kajastama oma riigi territoriaalset olemust ja traditsioone 
ning olema kinnitatud ROKi täitevkomitee poolt. 

 

32. Rahvusliku olümpiakomitee lipp, logo ja hümn 

Olümpiamängudel ja oma tegevuses kasutatav rahvusliku olümpiakomitee lipp, logo ja hümn peavad 
eelnevalt saama ROKi täitevkomitee heakskiidu. 

 

5. peatükk 

Olümpiamängud 

 

I Olümpiamängude korraldamine ja haldamine 

 



33. Olümpiamängude korraldamine 

1. Suveolümpiamängud toimuvad olümpiaadi esimesel ja taliolümpiamängud kolmandal aastal. 

2. Olümpiamängude korraldamise au ja vastutuse usaldab ROK olümpiamängude korraldajaks valitud 
linnale. 

3. Olümpiamängude toimumise aja määrab ROKi täitevkomitee. 

4. Olümpiamängude õigeaegse toimumise eiramine toob kaasa olümpialinna õigustest ilmajätmise, 
sõltumata teistest ROKi õigustest. 

5. Olümpiamängude korraldamisega olümpialinna, olümpiamängude korralduskomitee või rahvusliku 
olümpiakomitee teenitud kasumit tuleb kasutada olümpialiikumise ja spordi arendamiseks. 

Paragrahvi nr 33 lisa 

1. Olümpiamängude kestus võib olla maksimaalselt 16 päeva. 

 

34. Olümpialinna valimine 

1. Olümpialinna valimine on ROKi täiskogu ainupädevus. 

2. Kuni istungjärgu valimisprotseduurini kinnitab tegevusreeglid täitevkomitee. Reeglina toimuvad 
valimised seitse aastat enne olümpiamängude toimumist. 

3. Kandidaatlinna esindava riigi valitsus peab ROKile esitama juriidiliselt siduva tõendi, millega 
garanteeritakse riigi avaliku sektori tunnustus olümpiahartale. 

4. Olümpialinna valimised peavad toimuma riigis, kust ei ole esitatud antud olümpiamängude 
kandidaatlinna. 

Paragrahvi nr 34 lisa 

1. Nõuded kandidaatlinnadele 

1.1 Kandideerimiseks peab linna taotluse kinnitama vastava riigi rahvusliku olümpiakomitee. Ainult 
sel tingimusel kinnitatakse linn kandidaatlinnaks. 

1.2 Taotluse ROKile olümpiamängude korraldamiseks peavad rahvusliku olümpiakomitee heakskiidul 
esitama kandidaatlinna võimud, kes garanteerivad, et olümpiamängud korraldatakse kooskõlas ROKi 
tingimustega. 

1.3 Kui ühest riigist kandideerib samade olümpiamängude korraldajaks mitu linna, peab rahvuslik 
olümpiakomitee valima neist ainult ühe taotleja. 

1.4 Olümpiamängude korraldamise taotluse esitamise hetkest vastutab rahvuslik olümpiakomitee 
solidaarselt kandidaatlinnaga kandideerimise ja valimise korral olümpiamängude korraldamise eest. 



1.5 Kandidaatlinnad peavad järgima olümpiahartat, ROKi täitevkomitee reegleid ning rahvusvaheliste 
spordialaliitude tehnilisi reegleid. 

1.6 Kandidaatlinnad peavad järgima ROKi täitevkomitee protseduurireegleid. Viimane otsustab ka 
kandidaatlinnade staatuse kinnitamise. 

 

2. Kandidaatlinnade hindamine 

2.1 Kandidaatlinnad on taotluse esitanud linnad, mis vastavad ROKi täitevkomitee nõuetele 
esitamiseks täiskogule. 

2.2 President kinnitab olümpiamängude kandidaatlinnade hindamiseks alati eraldi komisjoni, kuhu 
peavad kuuluma ROKi liikmed, rahvusvaheliste spordialaliitude, rahvuslike olümpiakomiteede, 
sportlaskomisjoni ja Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee esindajad. Komisjoni koosseisu ei tohi 
kuuluda kandidaatlinnade riikide esindajad. Komisjon võib kaasata eksperte. 

2.3 Kandidaatlinnade hindamiskomisjon annab hinnangu planeeritavatele rajatistele ning esitab 
hiljemalt üks kuu enne valimisi täiskogule kirjaliku raporti. 

2.4 Kandidaatlinn peab esitama ROKi täitevkomiteele finantsgarantiid, kus märgitakse, kas vastutaja 
on kohalik omavalitsus, maakond, riik või kolmas osapool. 

 

3. Korraldajalinna valimine ja leping 

3.1 Pärast kandidaatlinnade hindamisekomisjoni raportit esitab ROKi täitevkomitee täiskogule 
hääletamiseks kandidaatide nimekirja. 

3.2 Enne valimisi esitatakse täiskogule hindamiskomisjoni raport. 

3.3 Pärast valimisi sõlmib ROK korraldajalinna ja rahvusliku olümpiakomiteega kirjaliku 
korraldajalinna lepingu. 

 

35. Olümpiamängude võistluspaigad ja rajatised 

1. Võistlused peavad toimuma olümpialinnas, kui ROKi täitevkomitee ei ole otsustanud teisiti. Ava- ja 
lõputseremoonia peab toimuma olümpialinnas. Kõik võistluspaigad ja rajatised kinnitab ROKi 
täitevkomitee. 

2. Taliolümpiamängudel, kus tingimused ei võimalda võistluste läbiviimist vastavas riigis, võib ROK 
erandina lubada osade võistluste korraldamist naaberriigis. 

Paragrahvi nr 35 lisa 

1. Ettepanekud osade võistluste korraldamiseks väljaspool olümpialinna või teises riigis tuleb esitada 
kirjalikult ROKile enne kandidaatlinnade hindamiskomisjoni visiiti. 



2. Olümpiamängude korraldamist, läbiviimist ja kajastamist meedias ei tohi häirida muud üritused 
võistluspaikade ja rajatiste läheduses. 

 

36. Korralduskomitee 

ROK usaldab olümpiamängude korraldamise rahvuslikule olümpiakomiteele ja olümpialinnale. 
Rahvusliku olümpiakomitee ülesanne on moodustada korralduskomitee, kes loomise hetkest allub 
vahetult ROKi täitevkomiteele. 

Paragrahvi nr 36 lisa 

1. Olümpiamängude korralduskomitee peab olema juriidiline isik vastavalt riigi seadusandlusele. 

2. Korralduskomitee täitevkomiteesse kuuluvad: 

– paragrahvile 16.1.1.1 vastavad antud riigi ROKi liikmed; 

– rahvusliku olümpiakomitee president ja peasekretär; 

– vähemalt üks olümpialinna esindaja. 

Olümpiamängude korralduskomitee täitevkomiteesse võivad kuuluda ka avaliku sektori esindajad ja 
teised ühiskonna juhtivad tegelased. 

3. Loomist kuni tegevuse lõpetamiseni peab olümpiamängude korralduskomitee juhinduma 
olümpiahartast, korraldajalinna lepingust ning ROKi täitevkomitee otsustest. 

 

37. Kohustused ja olümpiamängude korraldusõiguse äravõtmine 

1. Olümpiamängude läbiviimise individuaalsete ja kollektiivsete kohustuste eest vastutavad rahvuslik 
olümpiakomitee, olümpiamängude korralduskomitee ja korraldajalinn solidaarselt ja eraldi. Erand on 
rahaline vastutus, mida kannavad täies ulatuses korraldajalinn ja olümpiamängude korralduskomitee 
solidaarselt ja eraldi. Viimaste vastutus ei hõlma kolmandaid osapooli ega garantiisid vastavalt 
paragrahvi 34 lisale. ROK ei vastuta rahaliselt olümpiamängude läbiviimise eest. 

2. Olümpiaharta, ROKi reeglite ja korraldajalinna lepinguga võetud kohustuste rikkumise korral võib 
ROK peatada olümpiamängude korraldamisõiguse. Sel juhul ei ole rahvuslik olümpiakomiteel, 
olümpiamängude korralduskomiteel, korraldajalinnal ja -riigil õigust kompensatsiooni nõudmiseks 
ROKilt. 

 

38. Olümpiamängude koordineerimiskomisjon kui lüli rahvuslike olümpiakomiteede ja 
olümpiamängude korralduskomitee vahel 

1. Olümpiamängude koordineerimiskomisjon 



Olümpiamängude paremaks korraldamiseks ning koostööks ROKi, olümpiamängude 
korralduskomitee, rahvusvaheliste spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteede vahel moodustab 
ROKi president olümpiamängude koordineerimiskomisjoni, kuhu kuuluvad ROKi, rahvusvaheliste 
spordialaliitude, rahvuslike olümpiakomiteede ja sportlaste esindajad. 

 

2. Delegatsioonijuht (Chef de Mission) kui lüli rahvuslike olümpiakomiteede ja olümpiamängude 
korralduskomitee vahel 

Olümpiamängude ajal vastutab sportlaste ja ametnike eest rahvusliku olümpiakomitee kinnitatud 
delegatsioonijuht, kes lisaks rahvusliku olümpiakomitee määratud üleannetele kindlustab sidemed 
ROKi, rahvusvaheliste spordialaliitude ja olümpiamängude korralduskomiteega. 

Paragrahvi nr 38 lisa 

1. Koordineerimiskomisjoni kohustus on: 

1.1. kontrollida olümpiamängude korralduskomitee tööd; 

1.2 kontrollida olümpiamängude korraldamist; 

1.3 toetada olümpiamängude korralduskomiteed; 

1.4 luua sidemed olümpiamängude korralduskomitee ning ROKi, rahvusvaheliste spordialaliitude ja 
rahvuslike olümpiakomiteede vahel; 

1.5 lahendada osapoolte erimeelsusi; 

1.6 teavitada olümpiamängude korralduskomitee või teiste kanalite kaudu rahvusvahelisi 
spordialaliite ja rahvuslikke olümpiakomiteesid olümpiamängude ettevalmistuse käigust; 

1.7 teavitada ROKi täitevkomiteed olümpiamängude korralduskomitee, rahvusvaheliste 
spordialaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteede olulistest olümpiamängudega seotud seisukohtadest; 

1.8 tegeleda kooskõlas ROKi täitevkomitee ja olümpiamängude korralduskomiteega valdkondadega, 
kus on mõeldav rahvuslike olümpiakomiteede omavaheline koostöö, näiteks transport, majutus ja 
võistluspiletite jaotamise reeglid rahvusvaheliste spordialaliitude, rahvuslike olümpiakomiteede ja 
ametlike reisibüroode vahel; 

1.9 teha ettepanekuid olümpiamängude korralduskomiteele või otsustada ROKi täitevkomitee 
heakskiidul: 

1.9.1 võistlus- ja treeningpaikade ning olümpiaküla ja -rajatiste kasutamiseks; 

1.9.2 korralduskomitee pakutavate osalemisega seotud teenuste hindade suhtes; 

1.9.3 sportlaste ja ametnike transpordi, majutuse ning teenuste korralduse suhtes, mis mõjutavad 
nende heaolu ja tegutsemist olümpiamängudel; 



1.10 hinnata võistlus-, treeningpaiku ja rajatisi ning informeerida ROKi täitevkomiteed probleemidest, 
mis ei kuulu komisjoni kompetentsi; 

1.11 tagada, et olümpiamängude korralduskomitee arvestaks rahvusvaheliste spordialaliitude ja 
delegatsioonijuhtide märkustega; 

1.12 moodustada kooskõlas ROKi täitevkomiteega töörühmi, kes tegelevad olümpiamängude 
korraldusega seotud konkreetse valdkonnaga ning teevad täitevkomiteele ettepanekuid, mida võiks 
rakendada koordineerimiskomisjon; 

1.13 analüüsida pärast olümpiamänge nende korraldust ja esitada aruanne ROKi täitevkomiteele; 

1.14 täita teisi ROKi täitevkomitee ülesandeid; 

1.15 esitada ROKi täitevkomiteele lõplikuks lahendamiseks küsimused, mis ei kuulu 
koordineerimiskomisjoni pädevusse või mille osapool keeldub komisjoni otsusele allumast; 

1.16 olümpiamängude ajaks delegeeritakse koordineerimiskomisjoni volitused ROKi täitevkomiteele. 
Komisjoni esimees osaleb olümpiamängude korralduskomitee igapäevastel koosolekutel. 

2. Delegatsioonijuht 

Olümpiamängudel on delegatsioonijuht olümpiakülas ning tal on juurdepääs meditsiini-, treening- ja 
võistlusrajatistele, meediakeskustele ja olümpiapere hotellidele; 

3. Atašee 

Koostöö parandamiseks olümpiamängude korralduskomiteega võib rahvuslik olümpiakomitee 
ametisse nimetada atašee, kes on lüli olümpiamängude korralduskomitee ja rahvusliku 
olümpiakomitee vahel ning aitab neid praktiliste probleemide, näiteks reisikorralduse ja majutuse 
lahendamisel. Olümpiamängudel akrediteeritakse on atašee rahvusliku olümpiakomitee 
delegatsiooni liikmena. 

 

39. Olümpiaküla 

Olümpiamängude korralduskomitee rajab ROKi täitevkomitee määratud ajaks olümpiaküla, mis 
koondab kõiki sportlasi ja ametnikke. 

Paragrahvi nr 39 lisa 

1. Olümpiaküla peab vastama ROKi täitevkomitee tingimustele. 

2. Delegatsioonide olümpiakülas elavate ametnike  arvu kinnitab ROKi täitevkomitee. 

3. ROKi eriloal korraldada võistlusi väljaspool olümpialinna, võib ROKi täitevkomitee seada tingimusi 
majutusvõimalustele, teenustele ja rajatistele. 

4. Olümpiamängude korralduskomitee katab kõik võistlejate ja ametnike majutuse, toitlustuse ning 
kohaliku transpordiga seotud kulud olümpiakülas ja teistes eelpool mainitud majutuspaikades. 



 

40. Kultuuriprogramm 

Olümpiamängude korralduskomitee korraldab vähemalt olümpiaküla tegutsemise perioodil 
kultuuriprogrammi, mille kava kinnitab ROKi täitevkomitee. 

 

II Olümpiamängudest osavõtt 

41. Kõlblikkuskoodeks 

Olümpiamängudel osalemiseks peab sportlane, treener või ametnik nõustuma olümpiaharta ning 
rahvusvahelise spordialaliidu ja ROKi kinnitatud reeglitega. Tema ülesandmise olümpiamängudele 
peab kinnitama rahvuslik olümpiakomitee ning ta peab: 

– austama ausa mängu ja vägivallatuse reegleid spordis; 

– järgima Maailma Antidopingu Koodeksit. 

Paragrahvi nr 41 lisa 

1. Rahvusvahelised spordialaliidud kehtestavad kooskõlas olümpiahartaga oma spordiala kõlblikkuse 
kriteeriumid, mille kinnitab ROKi täitevkomitee. 

2. Kõlblikkuse kriteeriumide rakendamine kuulub rahvusvaheliste spordialaliitude ja nende rahvuslike 
liikmesliitude ning rahvuslike olümpiakomiteede pädevusse. 

3. ROKi täitevkomitee loata ei tohi olümpiamängudel osalev sportlane, treener ja ametnik lubada 
olümpiamängude ajal oma isiku, nime, pildi või soorituse kajastamist reklaamis. 

4. Sportlase olümpiamängudele ülesandmine või võistlemine ei tohi sõltuda rahalistest kaalutlustest. 

 

42. Sportlaste kodakondsus 

1. Olümpiamängudel võistlev sportlase peab olema selle riigi kodanik, mille rahvuslik olümpiakomitee 
ta olümpiamängudele üles annab. 

2. Kõik vaidlused sportlase olümpiamängudel esindatava riigi suhtes lahendab ROKi täitevkomitee. 

Paragrahvi nr 42 lisa 

1. Sportlane, kellel on samaaegselt üle ühe kodakondsust, saab esindada neist ühte. Kui ta on juba 
esindanud olümpiamängudel, kontinentaalsetel või regionaalsetel mängudel, rahvusvahelise 
spordialaliidu maailma- või regionaalsetel meistrivõistlustel mõnda riiki, ei tohi ta esindada teist riiki 
vastuolus punktiga 2. 

2. Olümpiamängudel, kontinentaalsetel või regionaalsetel mängudel, rahvusvahelise spordialaliidu 
maailma- või regionaalsetel meistrivõistlustel mõnda riiki esindanud ja seejärel kodakondsust 



vahetanud sportlane võib olümpiamängudel oma uut riiki esindada kolme aasta möödumisel nendel 
võistlustel osalemisest. ROKi täitevkomitee võib seda perioodi lühendada või tühistada kooskõlas 
vastavate rahvuslike olümpiakomiteede ja rahvusvahelise spordialaliiduga. 

3. Juhul, kui territoriaalne üksus saavutab iseseisvuse, muudetakse riigipiire või ROK tunnustab uut 
rahvuslikku olümpiakomiteed, võib sportlane esindada oma endist riiki. Soovi korral võib sportlane 
esindada ka uut riiki või rahvuslikku olümpiakomiteed. Sellise valiku võib teha ainult üks kord. 

4. ROKi täitevkomiteel on õigus otsustada, kas sportlasel esindab olümpiamängudel ühte või teist riiki. 
Otsus võib puudutada sportlase rahvust, kodakondsust, elukohta ja ooteperioodi pikkust. 

 

43. Vanusepiirangud 

Olümpiamängudest osavõtjatele ei tohi kehtestada teisi vanusepiiranguid, kui on määratletud ROKi 
kinnitatud rahvusvaheliste spordialaliitude võistlusmäärustes. 

 

44. Maailma Antidopingu Koodeks 

Maailma Antidopingu Koodeksi reeglid on olümpialiikumises osalejatele täitmiseks. 

 

45. Kutsed ja ülesandmised 

1. ROK saadab olümpiamängudel osalemise kutse kõikidele rahvuslikele olümpiakomiteedele aasta 
enne olümpiamängude avatseremooniat. 

2. Olümpiamängudele võivad sportlasi üles anda ainult ROKi tunnustatud rahvuslikud 
olümpiakomiteed. Ülesandmised peab kinnitama ROK, kes võib need alati tagasi lükata. Mitte kellelgi 
ei ole automaatset õigust osaleda olümpiamängudel. 

3. Rahvuslik olümpiakomitee annab sportlased üles vaid rahvuslike spordialaliitude soovitusel ning 
edastab viimaste nõusolekul ülesandmised olümpiamängude korralduskomiteele, kes kinnitab nende 
kättesaamise. Rahvuslikud olümpiakomiteed tagavad, et rahvuslike spordialaliitude esitatud 
ülesandmised on kõlblikud ega diskrimineeri kedagi rassilistel, usulistel, poliitilistel või teistel 
põhjustel. 

4. Rahvuslikud olümpiakomiteed saadavad olümpiamängudele ainult need sportlased, kellel on 
rahvusvahelisteks võistlusteks piisav ettevalmistus. Rahvuslikul spordialaliidul on õigus vaidlustada 
oma rahvusliku olümpiakomitee ülesandmised ROKi täitevkomitees, kusjuures viimase otsus on lõplik. 

Paragrahvi nr 45 lisa 

1. Olümpiamängudel osalejate arvu kinnitab ROKi täitevkomitee. 

2. Olümpiamängudel võistlevate sportlaste ülesandmise protseduurireeglid, tähtajad ja sobivuse 
kinnitab ROKi täitevkomitee. 



3. Ülesandmised tehakse kirjalikult ROKi kinnitatud spetsiaalsete ankeetidega ja nende arvu määrab 
olümpiamängude korralduskomitee. 

4. Olümpiamängudel osalemise tingimusena peavad sportlased täitma olümpiaharta ja 
rahvusvahelise spordialaliidu nõudeid. Sportlased peavad kvalifitseeruma võistlustele õigeaegselt 
vastavalt rahvusvahelise spordialaliidu reeglitele. Rahvuslik olümpiakomitee vastutab selle eest, et 
sportlane on täielikult teadlik olümpiaharta ja Maailma Antidopingu Koodeksi reeglitest. 

5. Juhul kui ROKi tunnustusega rahvusliku olümpiakomitee riigis ei eksisteeri vastavat rahvuslikku 
spordialaliitu, võib rahvuslik olümpiakomitee ise ROKi täitevkomitee ja rahvusvahelise spordialaliidu 
loal sportlased olümpiamängudele üles anda. 

6. Kõik olümpiamängudel osalejad peavad alla kirjutama järgmisele deklaratsioonile: 

„Olen teadlik, et osaledes olümpiamängudel, olen osa erakordsest üritusest, millel on rahvusvaheline 
ja ajalooline tähendus ning vastutasuks minu osalemise võimaldamise eest nõustun sellega, et 
olümpiamängude ajal mind filmitakse, näidatakse teleülekannetes, pildistatakse, viidatakse minu 
isikule ja jäädvustatakse muude vahenditega Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt 
olümpiamängude ja –liikumise arendamiseks määratletud viisil, tingimustel ja otstarbel. 

Nõustun järgima kehtivat olümpiahartat, eriti aga viimases sätestatud olümpiamängudel osalemise 
kõlblikkust (kaasa arvatud paragrahv 41 ja selle lisa), massimeediat (paragrahv 51) ning riietusel ja 
varustusel kaubamärkide kasutamise reeglistikku olümpiamängudel (paragrahvi 53 lisa). 

Nõustun olümpiamängudel osalemisel või sellega seoses enda suhtes tekkivate vaidluste 
lahendamisega vastavalt Spordiarbitraaži Koodeksile (paragrahv 61) Spordiarbitraaži Kohtus. 

Nõustun järgima Maailma Antidopingu Koodeksit ja ROKi eetikakoodeksit. 

Minu rahvuslik olümpiakomitee ja/või rahvuslik spordialaliit on tutvustanud mind kõigi vastavate 
sätete ja reeglitega.“ 

 

7. Punktis 6 toodud deklaratsioonile kirjutab alla ka vastav rahvuslik olümpiakomitee, kes sellega 
kinnitab ja garanteerib, et sportlane on tutvunud kõigi vastavate reeglite ja sätetega ning vastava 
rahvusvahelise spordialaliidu nõusolekul on rahvuslik spordialaliit delegeerinud rahvuslikule 
olümpiakomiteele õiguse sportlase ülesandmise olümpiamängudele. 

8. Vastavuseta eeltoodud sätetele ei ole ülesandmine kehtiv. 

9. Õigeaegselt ülesantud delegatsiooni, võistkonna või sportlase loobumine ilma ROKi täitevkomitee 
nõusolekuta on tõlgendatav olümpiaharta rikkumisena ja võib kaasa tuua uurimise ning 
sanktsioonide rakendamise. 

10. Spordialade võistlejate arvu kinnitab ROKi täitevkomitee kooskõlas rahvusvaheliste 
spordialaliitudega kaks aastat enne olümpiamängude algust. 



11. Individuaalspordialadel ei tohi võistlejate arv olümpiamängudel võistlejate arv ületada 
maailmameistrivõistlustel osalejate arvu ning kolme sportlast riigi kohta. Talispordialadel võib ROKi 
täitevkomitee teha erandeid. 

12. ROKi täitevkomitee erandita ei tohi võistkonnaaladel olümpiamängudel osalevate võistkondade 
arv ületada kahtteist või olla väiksem kui kaheksa. 

13. Arvestades, et mõnel spordialal lubatakse võistlema üks sportlane ilma varuvõistlejata, võib ROKi 
täitevkomitee kooskõlas rahvusvahelise spordialaliiduga osadel individuaal- ja võistkondlikel 
võistlustel varuvõistlejate arvu õiglaseks jaotamiseks nende arvu suurendada või vähendada. 

14. ROKi täitevkomitee erandita või korraldajalinna lepingus sätestatud klauslita piiratakse 
suveolümpiamängudel osalevate sportlaste arv 10 500 ja abipersonali arv 5000ga. 

 

III Olümpiamängude programm 

46. Olümpiamängude programm 

1. Olümpiamängude programm koosneb ROKi otsusega olümpiamängude võistlusprogrammi arvatud 
spordialadest vastavalt käesolevale paragrahvile ja selle lisale. 

2. Programm koosneb spordialadest, distsipliinidest ja võistlusaladest. Spordiala on vastavalt lisadele 
46.1 ja 46.2 rahvusvahelise spordialaliidu hallatav spordiala. Distsipliin on spordiala haru, mis 
koosneb ühest või mitmest võistlusalast. Võistlusala on spordiala ühe distsipliini raamesse kuuluv 
võistlus, kus järjestatakse võistlejate tulemused, mille alusel antakse medalid ja diplomid. 

3. Spordialade programmi arvamise kriteeriumide ja tingimuste kehtestamine kuulub täiskogu 
kompetentsi. Programmi kuuluda saavad kuuluda ainult spordialad, kes tunnustavad Maailma 
Antidopingu Koodeksit. 

4. Distsipliini või võistlusala lisamine programmi kuulub täiskogu ainupädevusse. 

Paragrahvi nr 46 lisa 

1. Suve- ja taliolümpiamängude suhtes rakendatavad põhimõtted 

1.1 Pärast olümpiamänge annab ROK hinnangu mängude programmile. Selle käigus võib ROK muuta 
tingimusi spordialade, distsipliinide ja võistlusalade programmi lülitamiseks. Spordialade, 
distsipliinide ja võistlusalade programmi lülitamise või väljaarvamise määrab vastav ROKi organ. 

1.2 Järgmiste olümpiamängude programmi kinnitamiseks täiskogu istungjärgul peavad 
rahvusvahelised spordialaliidud kinnitama ROKile oma osavõttu olümpiamängudest. 

1.3 Otsuse programmi lülitavate spordialade osas teeb täiskogu hiljemalt istungjärgul, kus valitakse 
olümpialinn. 

1.4 Otsuse programmi kuuluvate distsipliinide ja võistlusalade kohta teeb ROKi täitevkomitee 
hiljemalt kolm aastat enne olümpiamänge. 



1.5 Programmi muudatuste jõustumiseks võib lisades 46.1.3 ja 46.1.4 määratletud tähtaegu 
kooskõlas vastava rahvusvahelise spordialaliidu, olümpiamängude korralduskomitee ja ROKi 
organitega muuta. 

1.6 Spordialade programmi lülitamiseks võib täiskogu kinnitada programmi arvamise eritingimused. 

1.7 Spordialaliidu mittevastavusel olümpiaharta ja Maailma Antidopingu Koodeksi sätetega on 
täiskogul õigus koheselt spordiala programmist välja arvata ning rakendada paragrahvis 23 toodud 
sanktsioone. 

1.8 Vastavalt lisades 46.2.1.2 ja 46.3.1.2 sätestatule võib täiskogu rahvusvaheliste spordialaliitude 
arvu muuta ainult väga mõjuvatel põhjustel, näiteks olümpiaharta või Maailma Antidopingu Koodeksi 
eiramisel. 

1.9 Rahvusvahelisel spordialaliidul on vastavalt lisadele 46.1.1.7. ja 46.1.1.8. õigus eelnevateks 
selgitusteks. 

 

2. Suveolümpiamänge puudutavad reeglid 

2.1 Spordialade programmi lisamine 

2.1.1 Programmi kuuluvad spordialad koosnevad põhi- ja lisaspordialadest. 

2.1.2 Põhispordialad on 25 ROKi täitevkomitee ettepanekul täiskogu kinnitatud spordiala, mida 
haldavad järgmised rahvusvahelised spordialaliidud: 

- Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) 

- Rahvusvaheline Sõudeföderatsioon (FISA) 

- Rahvusvaheline Sulgpalliföderatsioon (IBF) 

- Rahvusvaheline Pesapalliföderatsioon (IBAF) 

- Rahvusvaheline Korvpalliföderatsioon (FIBA) 

- Rahvusvaheline Poksiassotsiatsioon (AIBA) 

- Rahvusvaheline Aerutamisföderatsioon (ICF) 

- Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) 

- Rahvusvaheline Ratsaspordi Föderatsioon (FEI) 

- Rahvusvaheline Vehklemisföderatsioon (FIE) 

- Rahvusvaheline Jalgpalli Assotsiatsioonide Föderatsioon (FIFA) 

- Rahvusvaheline Võimlemisföderatsioon (FIG) 

- Rahvusvaheline Tõstespordi Föderatsioon (IWF) 



- Rahvusvaheline Käsipalliföderatsioon (IHF) 

- Rahvusvaheline Maahokiföderatsioon (FIH) 

- Rahvusvaheline Judoföderatsioon (IJF) 

- Rahvusvaheline Maadlusliit (FILA) 

- Rahvusvaheline Ujumisföderatsioon (FINA) 

- Rahvusvaheline Moodsa Viievõistluse Liit (UIPM) 

- Rahvusvaheline Softpalliföderatsioon (ISF) 

- Rahvusvaheline Taekwon-do Föderatsioon (WTF) 

- Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon (ITF) 

- Rahvusvaheline Lauatenniseföderatsioon (ITTF) 

- Rahvusvaheline Laskespordiföderatsioon (ISSF) 

- Rahvusvaheline Vibuföderatsioon (FITA) 

- Rahvusvaheline Triatloni Liit (ITU) 

- Rahvusvaheline Purjetamisliit (ISAF) 

- Rahvusvaheline Võrkpalli Föderatsioon (FIVB) 

2.1.3 ROKi täitevkomitee ettepanekul võib täiskogu põhialade hulka lülitada lisas 46.2.1.2 toodud 
nimekirja kuuluvate rahvusvaheliste spordialaliitude või teiste ROKi tunnustatud rahvusvaheliste 
spordialaliitude hallatavaid spordialasid. 

2.1.4 Programmi valitavate spordialade arv ei tohi koos põhispordialadega ületada 28. 

 

2.2 Valikuprotseduur 

2.2.1 ROKi täitevkomitee teeb täiskogule ettepaneku 25 põhispordiala lülitamiseks programmi. 
Täiskogu hääletab spordialasid en bloc (tervikuna). Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. 
Otsustava hääletustulemuse puudumisele järgnevad lisavoorud, mille reglemendi kinnitab president. 
Lisavoorude kaudu programmi valitud spordialad on samuti põhispordialadeks. 

2.2.2 Pärast lisa 46.2.2.1 alusel toimunud põhispordialade kinnitamist võib ROKi täitevkomitee teha 
täiskogule ettepaneku lisada programmi spordialasid vastavalt lisale 46.2.1.3. Täiskogu hääletab 
nende staatuse üle kas en bloc või eraldi ning tulemus otsustatakse lihthäälteenamusega. 

 

3. Taliolümpiamänge puudutavad reeglid 



3.1 Spordialade programmi lisamine 

2.1.1 Programmi kuuluvad spordialad koosnevad põhispordialadest. 

2.1.2 Põhispordialad on spordialad, mida haldavad järgmised rahvusvahelised spordialaliidud: 

- Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU) 

- Rahvusvaheline Bobisõidu- ja Toboganiföderatsioon (FIBT) 

- Maailma Curlingu Föderatsioon (WCF) 

- Rahvusvaheline Jäähoki Föderatsioon (IIHF) 

- Rahvusvaheline Kelgutamisföderatsioon (FIL) 

- Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) 

- Rahvusvaheline Suusaföderatsioon (FIS) 

3.1.3. Valikuprotseduur 

Täiskogu hääletab spordialasid en bloc. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Otsustava 
hääletustulemuse puudumisele järgnevad lisavoorud, mille reglemendi kinnitab president. 
Lisavoorude kaudu programmi valitud spordialad on samuti põhispordialadeks. 

3.1.4. Juhul kui otsustatakse teiste spordialade lisamist programmi, on protseduurireeglid täpselt 
samad, mis suveolümpiamängude puhul. 

 

47. Rahvusvaheliste spordialaliitude vastutus olümpiamängudel 

1. Rahvusvaheline spordialaliit vastutab olümpiamängudel oma spordiala tehnilise järelevalve ja 
juhtimise eest. Kõik võistlustega seonduv, näiteks ajakava, võistlus- ja treeningpaigad ning varustus, 
peavad vastama spordialaliidu reeglitele. Võistluste tehnilise korralduse peab olümpiamängude 
korralduskomitee kooskõlastama rahvusvahelise spordialaliiduga. Spordiala võistluste läbiviimise 
eest vastutab otseselt rahvusvaheline spordialaliit. 

2. Olümpiamängude korralduskomitee peab tagama, et kõiki programmi kuuluvaid spordialasid 
koheldakse võrdselt. 

3. Võistluste ajakava kinnitab ROKi täitevkomitee. 

Paragrahvi nr 47 lisa 

1. Olümpiamängude tehniline korraldus 

Olümpiamängude tehnilise korralduse osas on rahvusvahelistel spordialaliitudel järgmised õigused ja 
kohustused. 



1.1. Kinnitada oma spordialade, distsipliinide ja võistlusalade tehnilised reeglid, näiteks 
võistlustulemuste standardid, varustuse, vahendite ja rajatiste tehnilised normid, tehniliste alade 
puhul liikumiste, harjutuste või soorituste hinded ning diskvalifitseerimise tingimused, kohtunikutöö 
ja ajamõõtmise reeglid. 

1.2. Kinnitada olümpiamängude lõplikud tulemused ja kohtade järjestus. Tulemused esitab 
olümpiamängude korralduskomitee vastavalt ROKi nõuetele elektrooniliselt oma vastutusel vahetult 
pärast iga võistlusala lõppu rahvusvahelisele spordialaliidule, kes seejärel võib spordiala tulemusi 
kajastada oma ametlikul veebiküljel. 

1.3. Teostada ROKi volitusel olümpiamängudel oma spordiala treeningutel ja võistlustel tehnilist 
järelevalvet. 

1.4. Määrata kooskõlas ROKi täitevkomiteega kohtunikud, žüriiliikmed ja tehnilised ametnikud. 
Olümpiamängude korralduskomitee vastutab väljaspool olümpiamängude toimumise riiki pärit 
kohtunike, žüriiliikmete ja tehnilise personali majutamise, transpordi ja vormiriietusega seotud 
kulude katmise eest. Tehniline personal peab viibima võistluspaigas vähemalt kolm päeva enne ja üks 
päev pärast oma spordiala võistluste toimumist. 

1.5. Määrata oma spordiala võistluspaikade rajamise ajaks kaks tehnilist delegaati, kes tagavad 
rahvusvaheliste spordialaliitude reeglite, võistlustega seotud tehniliste elementide, näiteks 
ülesandmiste, võistluspaikade standardite, võistluste ajakava, eelolümpiate ning tehnilise personali ja 
kohtunike majutuse, toitlustuse ja transpordiga kindlustamise. 

1.5.1. Nimetatud kaks tehnilist delegaati peavad viibima võistluspaigas vähemalt viis päeva enne 
võistluste algust ning tagama ülesandmistega seotud ettevalmistused. 

1.5.2. Tehniliste delegaatide kulud (äriklassi lennupiletid reisil üle 2500 km ja turistiklassi piletid reisil 
kuni 2500 km ning toitlustus ja majutus) kuni olümpiamängude lõpuni katab olümpiamängude 
korralduskomitee. 

1.5.3. Kui tekib vajadus delegaatide pikemaks kohalviibimiseks või täiendavateks visiitideks, siis on 
sellega kaasnev korralduslik külg pärast kooskõlastamist ROKiga olümpiamängude korralduskomitee 
ülesanne. Eriarvamuste puhul on otsustusõigus ROKi täitevkomiteel. 

1.6. Tagada, et sportlased täidaksid paragrahvides 51 ja 53 määratletud nõudeid. 

1.7. Tagada ROKi ja rahvuslike olümpiakomiteede volitusel sportlaste kõlblikkus ROKi reeglitele nii 
olümpiamängude eel (eelvõistlused) kui ajal. 

1.8. Valmistada koostöös ROKiga ette ja anda hinnang kandidaatlinnadele esitatavatele tehnilistele 
nõuetele. 

2. Tehnilised tingimused, mis vajavad ROKi täitevkomitee heakskiitmise eel rahvusvaheliste 
spordialaliitude ja olümpiamängude korralduskomitee kokkulepet 

2.1. Spordiala igapäevane ajakava olümpiamängudel. 

2.2. Ametlikest olümpiarajatistest eemal toimuvate võistluste ajakava (näiteks purjetamine, 
maratonijooks, käimine, jalgrattaspordi maanteesõit ja ratsutamise kolmevõistlus). 



2.3. Nõuded treeningrajatistele olümpiamängude eel ja ajal. 

2.4. Rahvusvahelise spordialaliidu reeglites määratlemata nõuded võistluspaikade tehnilisele 
varustusele. 

2.5. Tulemuste fikseerimiseks vajalikud tehnilised vahendid. 

2.6. Rahvusvahelise spordialaliidu ametiisikute, näiteks kohtunike või žüriiliikmete olümpiamängudel 
vajalik riietus. 

3. ROKi täitevkomitee heakskiitu vajavad rahvusvaheliste spordialaliitude ettepanekud 

3.1. Vastavalt ROKi reeglitele võistlusalade programmi lisamine või eemaldamine. 

3.2. Võistlusalal osalevate sportlaste koguarvu ja riigile määratud kohtade ning olümpiamängude 
turniiril osalevate võistkondade arvu kindlaksmääramine. 

3.3. Eelneva kvalifikatsioonivõistluste süsteemi kehtestamine kolm aastat enne olümpiamängude 
toimumist. 

3.4. Olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel võistlevate sportlaste jaotuse ja valiku või 
võistkondade alagruppideks jaotamise süsteemi kinnitamine. 

3.5. Varuvõistlejate arvu kinnitamine individuaal- ja meeskondlikel spordi- või võistlusaladel. 

3.6. Dopingukontrolli valitavate sportlaste arvu ja valikupõhimõtete kindlaksmääramine. 

3.7. Üle kahe tehnilise delegaadi määramine olümpiamängude ettevalmistuse jälgimiseks ja 
täiendavate visiitide korraldamiseks. 

3.8. Olümpiamängude võistluste visuaalsete ja audiovisuaalsete salvestiste tootmine meedias, 
arvestades, et nende kasutamine kommertseesmärkidel on keelatud. 

4. Tehnilise korralduse lisanõuded 

4.1. Hiljemalt kolm aastat enne olümpiamängude avamist peavad rahvusvahelised spordialaliidud 
esitama olümpiamängude korralduskomiteele, ROKile ja rahvuslikele olümpiakomiteedele nõuded 
tehniliste vahendite ja seadmete osas, mida kasutatakse olümpiamängude võistluspaikades. 
Rahvusvahelised spordialaliidud võivad kooskõlas ROKi täitevkomiteega nõuda, et nimetatud 
vahendeid tarniksid teatud ettevõtted. 

4.2. Spordiala tehnilise personali (kohtunikud, žüriiliikmed, ajavõtjad, inspektorid) ja 
apellatsioonižürii määrab rahvusvaheline spordialaliit ROKi täitevkomitee kinnitatud arvu piires. 
Nimetatud personal täidab oma ülesandeid kooskõlas rahvusvahelise spordialaliidu reeglitega ja 
koostöös olümpiamängude korralduskomiteega. 

4.3. Otsuse langetamisel osalenud ametnik ei või kuuluda žüriisse, kelle ülesanne on selle otsuse 
vaidlustamise lahendamine. 

4.4. Žüriide otsused edastatakse võimalikult kiiresti ROKi täitevkomiteele. 



4.5 Žüriid langetavad otsuseid vastava spordiala tehnilistes küsimustes. Otsused ei kuulu 
edasikaebamisele ega välista ROKi täitevkomitee või täiskogu edasisi sanktsioone. 

4.6. Olümpiamängude korralduskomitee tagab majutuse väljaspool olümpiakülas kõigile 
rahvusvaheliste spordialaliitude tehniliste ametnikele. Viimastel on olümpiakülas elamine keelatud, 
nad ei tohi kuuluda ühegi rahvusliku olümpiakomitee delegatsiooni ning vastutavad ainult vastava 
rahvusvahelise spordialaliidu ees. 

5. Ruumid ja rajatised rahvusvahelistele spordialaliitudele 

5.1. Olümpiamängude korralduskomitee tagab oma kuludega olümpiamängude programmi kuuluvaid 
spordialasid haldavate rahvusvaheliste spordialaliitude tehniliste ülesannete täitmiseks vajalikud 
ruumid ja rajatised. 

5.2. ROKi täitevkomitee nõusolekul tagab olümpiamängude korralduskomitee rahvusvahelistele 
spordialaliitudele viimaste palvel ja kulul olümpialinnas koosolekute pidamiseks administratiivsed ja 
tehnilised ruumid ning majutuse. 

6. Rahvusvaheliste spordialaliitude korraldatavad kvalifikatsioonivõistlused 

6.1. Rahvusvahelised spordialaliidud võivad korraldada kvalifikatsioonivõistlusi või kehtestada 
sportlaste valikupiiranguid. See puudutab eriti olümpiamängudel osalevaid võistkonnaalasid. 

6.2. Piirangute ja kvalifikatsioonivõistluste süsteem peab ROKi täitevkomitee määratud ulatuses 
vastama olümpiaharta nõuetele. ROKi täitevkomitee kinnitab kvalifitseerumise tingimused ja 
informeerima rahvuslikke olümpiakomiteesid kõigis rahvusvaheliste spordialaliitude korraldatavate 
kvalifikatsioonivõistlustega seotud küsimustes. 

6.3. Kvalifikatsioonivõistluste osas ei kehti paragrahvid 49, 56 ja 57. 

 

7. Olümpiamängude korralduskomitee korraldatavad eelolümpiad 

7.1. Olümpiamängude korralduskomitee võib kooskõlas rahvusvaheliste spordialaliitude ja ROKi 
täitevkomiteega korraldada eelolümpiaid, mille eesmärk on olümpiamängude rajatiste ja nende 
tehnilise vastavuse ning tehnoloogia katsetamine. 

7.2. Eelolümpiad korraldatakse rahvusvahelise spordialaliidu tehnilise järelevalve all. 

7.3. Eelolümpiad peavad ROKi täitevkomitee määratud ulatuses vastama olümpiaharta nõuetele. 

 

48. Noortelaager 

ROKi täitevkomitee heakskiidul võib olümpiamängude korralduskomitee korraldada 
olümpiamängudel rahvusvahelise noortelaagri. 

 



49. Olümpiamängude kajastamine meedias 

1. ROK teeb kõik, et tagada olümpiamängude kajastamine meedias võimalikult suures mahus ja 
võimalikult paljudele inimestele. 

2. Kõik meediakajastust puudutavad otsused teeb ROK. 

Paragrahvi nr 49 lisa 

1. Olümpialiikumise eesmärk on olümpiamängude kajastamisega levitada olümpismi põhimõtteid ja 
väärtusi. 

2. ROKi täitevkomitee kinnitab Meediareeglistikuga kõik olümpiamängude kajastamise reeglid ja 
nõuded. Meediareeglistik on korraldajalinna lepingu lahutamatu osa. Meediareeglistik koos teiste 
ROKi täitevkomitee otsustega on kohustuslik kõigile kes kajastavad olümpiamänge. 

3. Ainult meedia kategooriates akrediteeritud isikud võivad tegutseda ajakirjanike, reporterite või 
teiste meediaesindajatena. Sportlane, treener, ametnik, pressiatašee või muu akrediteeritud isik ei 
tohi olümpiamängude ajal tegutseda ajakirjaniku või meediaesindajana. 

 

50. Olümpiamängude trükised 

Olümpiamängudega seotud trükised antakse välja antud ja levitatakse olümpiamängude 
korralduskomitee kulul vastavalt ROKi nõuetele. 

Paragrahvi nr 50 lisa 

1. Olümpiamängude korralduskomitee vastutab järgmiste trükiste ja dokumentide ettevalmistamise, 
toimetamise, tootmise ja levitamise eest, sealhulgas ROKile, rahvusvahelistele spordialaliitudele ja 
rahvuslikele olümpiakomiteedele: 

1.1. spordiala kirjeldav brošüür, mis sisaldab ajakava ja tehnilisi nõudeid; 

1.2. ROKi juhenditele vastav meditsiinikäsiraamat; 

1.3. ROKi reeglitele vastav olümpiamängude kokkuvõte. 

2. Olümpiamängudega seotud dokumendid ja publikatsioonid kooskõlastab olümpiamängude 
korralduskomitee ROKi täitevkomiteega. ROK kinnitab reeglina kõigi dokumentide ja publikatsioonide 
sisu. 

 

51. Reklaam, meeleavaldused ja propaganda 

1. Reklaamiga seotud reeglid kinnitab ROKi täitevkomitee. 

2. Olümpiastaadionil, võistlusrajatistel ja olümpiamängudega seotud paikades ei tohi paikneda või 
nende kohal asetseda reklaami ning sinna ei tohi paigaldada kommertsembleeme või reklaamsilte. 



3. Olümpiamängudega seotud paikades ei ole lubatud poliitiline, religioosne või rassiline propaganda. 

Paragrahvi nr 51 lisa 

1. Olümpiamängudel osaleva sportlase või muu isiku riietusel ja varustusel, inimesel endal või 
aksessuaaril ei tohi olla kommertsliku või muu iseloomuga reklaami või propagandat. Erand on 
paragrahvis 8 määratletud riide- või varustuseseme tootja logo, mis ei tohi olla silmatorkavalt 
reklaamiva iseloomuga. 

 

1.1. Riietus- või varustusesemel tohib olla ainult üks tootja logo. 

1.2. Varustusesemete puhul loetakse silmatorkavaks logo, mis katab enam kui 10% võistluste ajal 
nähtavast pinnast. Logo ei tohi olla suurem kui 60 cm2. 

1.3. Peakatete (mütsid, kiivrid, päikseprillid, kaitseprillid) ja kinnaste puhul loetakse silmatorkavaks 
logo, mille suurus ületab 6 cm2. 

1.4. Riietuse (särgid, lühikesed püksid, spordipüksid, treeningdressid) puhul loetakse silmatorkavaks 
logo, mille suurus ületab 20 cm2. 

1.5. Jalanõude puhul on lubatud tavaline tootjat eristav logo. Kasutada võib tootja nime ja/või logo 
tavapärases kujunduse osana või eraldi maksimaalse suurusega kuni 6 cm2. 

1.6. ROK võib lubada rahvusvahelise spordialaliidu kehtestatud erandeid. 

Eeltoodud reeglite rikkumine võib kaasa tuua diskvalifitseerimise või akrediteeringu äravõtmise. ROKi 
täitevkomitee otsus on lõplik. 

Sportlaste võistlusnumbrid ei tohi kanda sõnumit, vaid ainult olümpiamängude korralduskomitee 
logo. 

2. Kõik olümpiamängude korralduskomitee sõlmitud lepingud, mis sisaldavad reklaamialast punkti, 
näiteks õigust või litsentsi olümpiamängude logo või maskoti kasutamiseks, peavad jõustumiseks 
olema kooskõlas olümpiahartaga ja vastama ROKi täitevkomitee nõuetele. Sama kehtib 
ajamõõtmisvahendeid, tabloosid ja telesaadetes kasutatavaid tunnussignaale puudutavate lepingute 
puhul. Nimetatud reeglite rikkumiste käsitlemine on ROKi täitevkomitee pädevuses. 

3. Olümpiamängude maskotte käsitletakse olümpiasümboolikana ja nende kujundus tuleb 
olümpiamängude korralduskomiteel ROKi täitevkomitees kinnitada. Maskotte ei tohi 
kommertseesmärkidel kasutada ilma vastava riigi rahvusliku olümpiakomitee kirjaliku loata. 

4. Olümpiamängude korralduskomitee peab tagama oma logo ja maskoti omandiõiguse riigisisese ja 
rahvusvahelise kaitse ROKi kasuks. Ainult olümpiamängude korralduskomitee ja pärast viimase 
likvideerimist vastava riigi rahvuslik olümpiakomitee, võib kasutada logo, maskotti ja teisi 
olümpiamängudega seotud  kujundusi, embleeme, plakateid, esemeid ja dokumente 
olümpiamängude ettevalmistamise, läbiviimise ning lõpetamisperioodi vältel kuni kalendriaasta 
lõpuni, mil olümpiamängud toimusid. Pärast nimetatud perioodi kuuluvad kõik õigused täielikult 



ROKile. Olümpiamängude korralduskomitee ja/või rahvuslik olümpiakomitee peavad selles küsimuses 
tegutsema ROKi usaldusisikuna (rahalises mõttes). 

5. Antud lisa sätted kehtivad sarnaselt ka kõigi täiskogu istungjärkude või olümpiakongresside 
korralduskomiteede lepingute suhtes. 

6. Sportlaste ja ametnike riietusel võib olla vastava rahvusliku olümpiakomitee lipp või logo. 
Olümpiamängude korralduskomitee nõusolekul võib seal olla ka olümpiamängude korralduskomitee 
logo. Rahvusvaheliste spordialaliitude ametnikud võivad kanda oma rahvusvahelise spordialaliidu 
vormirõivaid ja logo. 

7. Tehnilistel spordivahenditel, -seadmetel ja seadeldistel, mida sportlased ja teised 
olümpiamängudest osavõtjad otseselt ei kanna või ei kasutata, näiteks ajavõtutehnika ja tablood, ei 
või tootjalogo olla suurem kui 1/10 vastava vahendi, seadme või seadeldise kõrgusest, kuid mitte 
kõrgem kui 10 cm. 

8. Sõnaga „logo“ tähistatakse eseme tootja nime, nimetuse, kaubamärgi, logo või mis tahes muu 
eristatava tunnusmärgi tavapärast esitamist mitte rohkem kui üks kord ühel esemel. 

9. Olümpiamängude korralduskomitee, olümpiamängudest osavõtjad, akrediteeritud isikud ning 
teised osalevad isikud ja osapooled peavad reeglis 53 ja selle lisas määratletud küsimustes järgima 
ROKi täitevkomitee käsiraamatuid, juhendeid, juhiseid ja instruktsioone. 

 

IV Protokoll 

52. Protokoll 

1. Olümpiamängude ajal kuulub õigus protokollireeglite kindlaksmääramisel olümpiamängude 
korralduskomitee haldusalasse kuuluvates kohtades ROKi täitevkomitee ainupädevusse. 

2. Olümpiamängudega seotud üritustel on protokolliliseks järjestuseks president, aupresident ja 
asepresidendid, kellele järgnevad vanuselises järjestuses ROKi liikmed, auliikmed ja teenelised 
liikmed. Neile järgnevad olümpiamängude korralduskomitee liikmed, rahvusvaheliste spordialaliitude 
presidendid ja rahvuslike olümpiakomiteede presidendid. 

3. Olümpiamängude korralduskomitee, rahvusvaheliste spordialaliitude, rahvuslike 
olümpiakomiteede ja teiste organisatsioonide akrediteeritud isikud alluvad ROKi Protokollijuhendile 
ja teistele ROKi täitevkomitee reeglitele. 

 

53. Olümpiamängude isiku- ja akrediteerimiskaart ning sellega kaasnevad õigused 

1. Olümpiamängude isiku- ja akrediteerimiskaart on dokument, mis kinnitab omaniku isikuandmed ja 
tagab tema õigused olümpiamängudel osalemiseks. Kaart koos passi või muu kehtiva 
reisidokumendiga annab õiguse kuu enne ja pärast olümpiamängude toimumist siseneda 
olümpiamängude korraldajalinna riiki, seal peatuda ning täita olümpiamängudega seotud ülesandeid. 



2. Olümpiamängude isiku- ja akrediteerimiskaart toimetatakse ROKi volitusel isikutele, kellel on õigus 
olümpiamängude akrediteeringule. Kaardil märgitu võimaldab vajaliku juurdepääsu olümpiamängude 
korralduskomitee haldusalasse kuuluvatele kohtadele ja üritustele. ROKi täitevkomitee määrab 
isikute ringi ja kättetoimetamise tingimused neile, kellel on õigus nimetatud kaardile. 
Olümpiamängude korralduskomiteed, rahvusvahelised spordialaliidud, rahvuslikud olümpiakomiteed 
ja teised käituvad antud juhul ROKi täitevkomitee kinnitatud käsiraamatute, juhendite ja 
instruktsioonide järgi. 

 

54. Olümpialipu kasutamine 

1. Kõikidest teistest lippudest suuremate mõõtmetega olümpialipp peab lehvima olümpiamängude 
kestel nähtavalt peastaadionil ja teistes olümpiamängude korralduskomitee haldusalasse kuuluvates 
paikades. Lipud heisatakse olümpiamängude avatseremoonial ja langetatakse lõputseremoonial. 

2. Olümpialippe tuleb heisata võimalikult palju olümpiakülas, võistlus- ja treeningpaikades, 
olümpialinnas ja kõikjal olümpiamängude korralduskomitee haldusalasse kuuluvates paikades. 

 

55. Olümpiatule kasutamine 

1. Olümpiatule toimetamise eest olümpiastaadionile vastutab olümpiamängude korralduskomitee. 
Kõik olümpiatule jooksu ja olümpiatule kasutamisega seonduv peab vastama ROKi 
Protokollijuhendile. 

2. Pärast olümpiamängude lõputseremooniat ei tohi olümpiatõrvikut, tuleanumat või teist 
olümpiatulega seotud vahendit ROKi nõusolekuta olümpialinnas või mujal kasutada. 

 

56. Ava- ja lõputseremoonia 

1. Ava- ja lõputseremooniad korraldatakse vastavuses ROKi Protokollijuhendiga. 

2. Tseremooniate stsenaariumid, ajakavad ning programmide sisu ja üksikasjad tuleb eelnevalt 
kooskõlastada ROKiga. 

3. Olümpiamängud avab neid korraldava riigi riigipea järgmise fraasiga: 

– suveolümpiamängude avamisel: 

„Kuulutan … (olümpiaadi number) kaasaegsed … (korraldajalinna nimi) suveolümpiamängud 
avatuks.“ 

– taliolümpiamängude avamisel: 

„Kuulutan … (taliolümpiamängude number) … (korraldajalinna nimi) taliolümpiamängud avatuks.“ 



Olümpiamängude ja olümpiamängude tseremooniate ajal ei tohi olümpiamängude korralduskomitee 
haldusalasse kuuluvates paikades avalikult esineda ükski valitsusliige, avaliku võimu esindaja või 
poliitik. Ava- ja lõputseremoonial võivad lühidalt tervituseks esineda ainult ROKi ja olümpiamängude 
korralduskomitee president. 

 

57. Võidu-, medali- ja diplomitseremooniad 

Võidu-, medali- ja diplomitseremooniad korraldatakse vastavalt ROKi Protokollijuhendile. Medalite ja 
diplomite kujunduse peab eelnevalt kinnitama ROK. 

 

58. Aunimekiri 

ROK ja olümpiamängude korralduskomitee ei koosta riikide punktitabelit. Olümpiamängude 
korralduskomitee koostab medalivõitjate ja diplomiomanike aunimekirja ning jäädvustab 
medalivõitjate nimed nähtavalt olümpiastaadionil. 

 

V Arbitraaž 

59. Vaidlused ja arbitraaž 

Kõik olümpiamängudel või nendega seoses tekkivad vaidlused tuleb eranditult lahendada 
Spordiarbitraaži Kohtus kooskõlas Spordiarbitraaži Koodeksiga. 
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