Wyciągi z regulaminów UWW dotyczące organizacji imprez i kary

REGULAMIN DYSCYPLINARNY
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/disciplinary_procedure_and_d
ispute_resolution_regulations_january_2015_eng.pdf

ARTYKUŁ 7.2
b) niezgłoszenie zawodów
Jeżeli członek UWW (i) nie zgłosi do UWW zawodów międzynarodowych pomiędzy minimum 3
państwami, które powinny odbywać się pod nadzorem UWW, (ii) nie wyśle wyników zawodów do
odpowiedniego działu UWW, (iii) nie uiści opłaty ustalonej w regulaminie finansowym, to minimalna
kara, która zostanie nałożona na federację to 2.000,00CHF, a maksymalna 50.000,00CHF.
Dodatkowo, należy uiścić opłatę ustaloną za dane zawody (w regulaminie finansowym) w podwójnej
wysokości.

REGULAMIN FINANSOWY
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/uww_reglement_financier_an
glais_2017v1.pdf
ROZDZIAŁ II – ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE FEDERACJI CZŁONKOWSKICH
Artykuł 6 – Opłata członkowska
a. Opłata
Coroczna opłata za każdą zrzeszoną federację jest zaproponowana Kongresowi UWW przez członków
Biura UWW. Opłata może być modyfikowana co 2 lata.
b. Data płatności
Opłata członkowska musi być opłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem
bankowym na konto umieszczone na fakturze.
c. Zaniedbanie w płatności – konsekwencje
Federacja, która nie uiściła opłaty członkowskiej w ciągu 3 miesięcy od otrzymania faktury, traci
swoje prawa członkowskie a w szczególności prawo głosu w czasie Kongresu UWW.
Gdy opłata nie jest uiszczona przez okres dłuższy niż 1 rok, to federacja traci prawo do udziału w
mistrzostwach świata, pucharach świata, mistrzostwach kontynentalnych, międzynarodowych
meczach i zawodach i nie może organizować międzynarodowych zawodów.
d. Wyjątki
Federacja kraju rozwijającego się, która chciałaby zrzeszyć się w UWW, może wystąpić o zwolnienie z
opłaty członkowskiej na 1 rok.

Artykuł 7 – Indywidualna opłata startowa – coroczne licencje za zawodników i sędziów

a. Obowiązki
Opłata startowa w wysokości 100,00CHF za zawodnika (kobietę i mężczyznę) biorących udział w
zawodach, musi być opłacona przez ATHENA przy okazji mistrzostw świata kadetów, juniorów i
seniorów, pucharów świata juniorów i seniorów, mistrzostw kontynentalnych seniorów, turniejów
kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata w kategoriach nieolimpijskich.

Licencja UWW jest obowiązkowa dla wszystkich międzynarodowych sędziów jak również dla
kadetów, juniorów, seniorów i weteranów biorących udział w zawodach umieszczonych w kalendarzu
UWW. Licencja ubezpiecza zawodników w przypadku kontuzji/wypadku w czasie zawodów.

Roczny koszt licencji dla kadeta

– 50,00CHF

Roczny koszt licencji dla juniora, seniora, weterana

– 100,00CHF

Roczny koszt licencji sędziowskiej

- 100,00CHF

Licencja jest ważna od dnia wydania do 31 grudnia danego roku.

Licencje wystawione w listopadzie lub grudniu są ważne do 31 grudnia kolejnego roku.
b. Czas na wystawienie licencji i uiszczenie płatności
Międzynarodowe licencja dla zawodników i sędziów muszą być wystawione przez system ATHENA:
- 2 miesiące przed zawodami dla zawodników
- 2 tygodnie przed zawodami dla sędziów.

Licencje mogą być opłacone kartą kredytową lub przelewem bankowym (w przypadku płatności
przelewem wpłatę należy dokonać po otrzymaniu faktury).
c. Kary
Zawodnik lub sędzia, który nie posiada licencji UWW ważnej w danym roku, nie będzie dopuszczony
do zawodów.
Nie jest dopuszczone wykupienie licencji UWW w czasie zawodów.
Artykuł 8 – Opłaty organizacyjne
a. Stawki

Federacje zrzeszone muszą zapłacić opłatę do UWW za wszystkie organizowane przez nie zawody
międzynarodowe.

STYLE OLIMPIJSKIE – MISTRZOSTWA
mistrzostwa świata seniorów*

2 500 000,00CHF

mistrzostwa świata juniorów*

75 000,00CHF

mistrzostwa świata kadetów*

25 000,00CHF

puchar świata seniorów – na styl*

18 000,00CHF

puchar świata juniorów – na styl*

10 000,00CHF

puchar kontynentalny seniorów – na styl*
puchar kontynentalny klubowy – na styl (finały)*
kontynentalne mistrzostwa seniorów – Europa, Azja, Pan-Ameryka*

2 400,00CHF
900,00CHF
46 000,00CHF

mistrzostwa Oceanii seniorów, juniorów, kadetów*

6 500,00CHF

kontynentalne mistrzostwa seniorów – Afryka*

4 000,00CHF

mistrzostwa śródziemnomorskie*

1 800,00CHF

mistrzostwa kontynentalne juniorów – Europa, Azja, Pan-Ameryka*

10 000,00CHF

mistrzostwa Afryki juniorów i
kadetów*

500,00CHF

kontynentalne mistrzostwa kadetów*

500,00CHF

regionalne mistrzostwa seniorów – mężczyźni, na styl (max 5 państw)*

600,00CHF

mistrzostwa świata weteranów – na styl*
mistrzostwa kontynentalne U23*
turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich – na turniej*

3 000,00CHF
10 000,00CHF
1 800,00CHF

turniej kwalifikacyjny do młodzieżowych igrzysk olimp. – na turniej

500,00CHF

*opłata za rozpatrzenie BID /zgłoszenia/

500,00CHF

STYLE NIEOLIMPIJSKIE – MISTRZOSTWA
zapasy plażowe- mistrzostwa kontynentalne

600,00CHF

zapasy plażowe – mistrzostwa świata

600,00CHF

b. Data płatności
Powyższe stawki muszą być wpłacone do UWW w ciągu miesiąca od otrzymania faktury. Faktura
może być wystawiona na rok przed datą zawodów lub po podpisaniu kontraktu.

Na początku roku kalendarzowego będą wystawiane faktury za zawody, które odbyły się w
poprzednim roku. Dotyczy to następujących zawodów:

międzynarodowy turniej seniorów – za styl

1 000,00CHF

międzynarodowy turniej juniorów i kadetów – za turniej

500,00CHF

międzynarodowy turniej seniorów i kadetów lub seniorów i kadetów – za turniej

500,00CHF

Golden Grand Prix – za styl

1 200,00CHF

zawody w stylach nieolimpijskich (Grappling, Pankration, zapasy plażowe,
zapasy tradycyjne, etc.) – za turniej

600,00CHF

zawody szkolne, igrzyska głuchych, igrzyska śródziemnomorskie, igrzyska Azji południowo
wschodniej, mistrzostwa wojskowe, mistrzostwa i igrzyska wspólnoty, mistrzostwa
uniwersyteckie: brak opłaty organizacyjnej.
c. Depozyt
Aby zapewnić płynny przebieg mistrzostw, organizator musi dostarczyć do UWW (jako załącznik do
zgłoszenia) list gwarancyjny lub list kredytowy z banku na kwotę odpowiadającej 50% opłaty
organizacyjnej.
d. Kary
Federacja, która nie poinformuje UWW o organizowaniu zawodów międzynarodowych będzie
ukarana i będzie musiała wpłacić na konto UWW dwukrotność opłaty organizacyjnej.
e. BID – zgłoszenie
Każde zgłoszenie na organizację mistrzostw lub pucharów musi być wysłane do sekretariatu UWW z
dowodem wpłaty za rozpatrzenie wniosku w wysokości 500,00CHF – max 4 lata przed datą
planowanych mistrzostw.

Zgłoszenie bez dowodu wpłaty nie będzie rozpatrywane.
Artykuł 9 – Kary za błędy w organizacji
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu federacja, której zostały przyznanie jedne bądź kilka mistrzostw
ujętych w artykule 8, zrezygnuje z ich organizowania na mniej niż rok przed planowaną datą
zawodów, to opłaty dotyczące tych zawodów i wpłacone gwarancje będą zatrzymane przez UWW.
Artykuł 10 – Prawa telewizyjne, reklamowe i sponsorskie
Prawa telewizyjne
Prawa telewizyjne są własnością UWW i to właśnie UWW jest jedynym organem, które może
negocjować i podpisywać kontrakty. Kontrakty telewizyjne są ważne tylko wtedy, gdy są podpisane
przez nadawcę organizatora.
Prezydent UWW lub osoba przez niego mianowana jest jedyną osobą, która może podpisać, kontrakt
na transmisje telewizyjne.
Gwarancje transmisji telewizyjnej, produkcję i warunki przekazu międzynarodowego muszą być
zapewnione przez organizatora oraz nadawcę organizatora.

Gwarancja przekazu telewizyjnego, produkcji i przekazu międzynarodowego jest obowiązkowa dla
mistrzostw świata seniorów, pucharów świata seniorów, kontynentalnych mistrzostw seniorów i
finałów Golden Grand Prix.
Dla mistrzostw kontynentalnych seniorów transmisja telewizyjna i zapewnienie międzynarodowego
przekazu są bezpłatne dla UWW iw zamian UWW zgadza się aby nadawca organizatora mógł
transmitować nagrania z mistrzostw kontynentalnych lub pucharów kontynentalnych bezpłatnie
przez okres jednego roku na terenie państwa, w którym odbyły się zawody.
Prawa telewizyjne dotyczące mistrzostw świata seniorów, mistrzostw kontynentalnych, pucharów
świata i finałów Golden Grand Prix są własnością UWW.
Dla mistrzostw kontynentalnych seniorów na innych kontynentach niż Europa, prawa telewizyjne
mogą być przekazane przez UWW na federację organizującą zawody i komitet kontynentalny, który
negocjował z firmą telewizyjną warunki osobnego kontraktu pomiędzy UWW i organizatorem.
Reklamy i sponsorzy
a. UWW ma swoich własnych reklamodawców i sponsorów. Przestrzeń zarezerwowana
wyłącznie dla nich:
- cała przestrzeń maty (centrum, obszar walki, strefa ochronna i czerwona zona)
- obrzeża maty
- tylne panele za podium do dekoracji zawodników
- strefa wywiadów
- tablice punktowe i wskazujące czas

Wszystkie dochody z reklamodawców UWW są przeznaczone wyłącznie dla UWW. UWW negocjuje
kontrakty z nimi. Dochody z negocjacji są również przejmowane przez UWW.
W pewnych sprawach, może przekazać organizatorowi całą lub część powierzchni, która będzie nadal
dostępna za opłatą umieszczoną w kontrakcie pomiędzy narodową federacją i UWW.
b. Federacja narodowa ma swoich własnych reklamodawców. Dla nich zarezerwowane są
następujące powierzchnie:
- program
- stojaki przed halą
- powierzchnia dookoła hali

Przychody uzyskane od lokalnych sponsorów należą się federacji organizującej zawody.
Artykuł 11 – Kary, kary finansowe, kary umowne
Kary, kary finansowe, kary umowne których przedmiotem może być federacja narodowa,
menedżerowie, sędziowie, zawodnicy są umieszczone w UWW Disciplinary Regulations, które
określają warunki, w których kary mogą być nałożone.

Cdn.

