HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
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II. STALNO VIJEĆE
Broj predmeta: 1-06 VŠA
Zagreb, 7. veljače 2006.
PRAVNO M I Š L J E N J E
U PREDMETU MOGUĆNOSTI UTVRĐIVANJA RAZLIČITIH KRITERIJA PO ŠPORTOVIMA U
SVRHU RAZVRSTAVANJA ŠPORTAŠA U KATEGORIJE OLIMPIJSKIH KANDIDATA
Podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor

Vijeće športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora - II. stalno vijeće, u sastavu Mladen
Žuvela, dipl. pravnik kao predsjednik te Stanko Hautz, dipl. pravnik i Zlatan Turčić, dipl. pravnik,
kao članovi Vijeća, u predmetu mogućnosti utvrđivanja različitih kriterija po športovima u svrhu
razvrstavanja športaša u kategorije olimpijskih kandidata, temeljem odredbe članka 22.
Pravilnika o postupku pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
("Narodne novine", broj 72/99) na sjednici održanoj 7. veljače 2006. daje sljedeće
PRAVNO M I Š L J E N J E

Hrvatski olimpijski odbor (dalje: HOO), zatražio je od Vijeća športske arbitraže HOO (dalje:
VŠA), pravno mišljenje o pitanju je li postojanje različitih kriterija po športovima u svrhu
njihovog razvrstavanja u kategorije olimpijskih kandidata u skladu s Olimpijskom
poveljom, odnosno, je li postupanje prema kojem za sve športove nisu postavljeni isti
kriteriji za razvrstavanje športaša u kategoriju olimpijskih kandidata dovodi do
diskriminacije športaša koja je zabranjena Olimpijskom poveljom.
U zahtjevu se navodi da su Kriteriji za razvrstavanje športaša u kategorije olimpijskih kandidata
za Olimpijske igre Peking 2008. godine, sastavljeni u skladu s prijedlozima pojedinih
športova, odnosno pripadajućih nacionalnih športskih saveza te su usvojeni kao sastavni dio
Projekta pripreme sudjelovanja hrvatskih športaša za XXIX. Igre Olimpijade Peking 2008., na
Skupštini HOO-a 21. prosinca 2005.
Pri davanju pravnog mišljenja VŠA polazi od temeljnih načela olimpizma, ugrađenih u Olimpijsku
povelju u točkama 4. i 5.
Prema točki 4., bavljenje sportom je ljudsko pravo. Svakom pojedincu mora biti omogućeno
bavljenje sportom, bez diskriminacije bilo koje vrste i u olimpijskom duhu, što zahtijeva
obostrano razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost i fair play. Organizaciju i upravljanje sportom
moraju kontrolirati neovisne priznate sportske organizacije.
Prema točki 5., diskriminacija u bilo kojem obliku s obzirom na zemlju ili osobu na osnovi rase,
vjere, politike, spola ili drukčije, nespojiva je s pripadnošću olimpijskom pokretu.
Međunarodne federacije športova uključenih u program olimpijskih igara nadležne su za
utvrđivanje normi za nastup športaša pojedinih športova na olimpijskim igrama. Pri tome
se poštuju različitosti športova po različitim kriterijima, od vrste natjecanja, ranga natjecanja,
plasmana i postignutih rezultata na natjecanju. Dakle, nadležnost priznate športske organizacije
da utvrđuje norme za nastup športaša pojedinih športova na olimpijskih igrama, u skladu je
s odredbom iz točke 4. Olimpijske povelje.
VŠA je obavila uvid u Projekt pripreme sudjelovanja hrvatskih športaša za XXIX. Igre Olimpijade
Peking 2008., čiji sastavni dio su i Kriteriji za razvrstavanje športaša u kategorije olimpijskih
kandidata, i u Prijedlog odluke o razvrstavanju športaša u kategorije olimpijskih kandidata za
XXIX. Igre Olimpijade Peking 2008.
Ni iz jednog od spomenutih akata, VŠA nije utvrdila ni jednu činjenicu ili okolnost koja bi na ikoji
način upućivala da je itko od kandidata diskriminiran u bilo kojem obliku s obzirom na zemlju ili
osobu na osnovi rase, vjere, politike, spola ili drukčije nespojivo s pripadnošću olimpijskom
pokretu, a u smislu točke 5. Olimpijske povelje.
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