
POLITYKA IPSF NIEPOJAWIENIA SIE NA ZAWODACH 

 

Cel 
Ta polityka określa podejście International Pole Sports Federation (IPSF) do zawodników, którzy zgłosili swoje 
uczestnictwo w zawodach narodowych i międzynarodowych i nie wzięli udziału w evencie. 
Polityka ta została wprowadzona jako rezultat pojawiania się sytuacji, w których zawodnik nie pojawia się, mimo 
zgłoszenia, na zawodach, bez poinformowania o tym fakcie organizatorów. Pozwala to wyeliminować następujące 
problemy: 
 

- Zniechęcenie innych zawodników uczestniczących w zawodach 
- Powodowanie opóźnień dla organizatorów  
- Rozczarowanie widzów i fanów 
- Poważne zakłócenie przebiegu zawodów 
- Tworzenie problemów ze sponsorami 

 

Oczekiwanie Informowania Organizatora Zawodów 
Zawodnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w zawodach, a dokonali swojego zgłoszenia, powinni spełnić 
przynajmniej jedno z poniższych oczekiwań, wedle powodu, dla którego nie mogą się pojawić oraz w zależności na 
ile przed zawodami taki fakt ma miejsce: 
 

1. Zawodnik ma obowiązek poinformować organizatora narodowych bądź międzynarodowych zawodów o 
swojej nieobecności. Limit czasowy na powyższe to trzy tygodnie przed data zawodów. W gestii 
zawodnika jest poznanie ostatecznej daty. 

2. Zawodnik, który musi zrezygnować z uczestnictwa po wyznaczonej dacie, jest zobowiązany 
poinformować organizatora najszybciej, jak to tylko będzie możliwe (akceptowane jest, aby ten fakt 
zgłosił kto inny w imieniu zawodnika). Dokumentacja medyczna (z kopią przetłumaczoną na język 
angielski, jeśli oryginał nie jest w tym języku) musi zostać dostarczona do organizatora.  

3. Zawodnik, który nie ma zdrowotnego powodu, aby nie uczestniczyć w zawodach, powinien w skrócie 
opisać swoją sytuację i przesłać organizatorowi zawodów, a jego przypadek zostanie oceniony przez 
Zarząd IPSF czy podany powód jest wystarczający. Jeśli nie, powyższe sankcje zostaną zastosowane.  

 

IPSF Procedury Powiadamiania 
1. Zawodnik ma do siedmiu dni po zawodach czas, aby przesłać wymienione powyżej informacje.  
2. Jeśli formularze nie zostaną przesłane w ciągu siedmiu dni, IPSF prześle zawodnikowi informację, że 

zostaje zarejestrowany z sankcją niepojawienia się na zawodach. 
3. Jeśli nie będzie na powyższą wiadomość odpowiedzi, IPSF zarejestruje zawodnika jako nieobecnego na 

zawodach, oraz nałoży na niego sankcje (opis poniżej). 
4. Aby zarejestrować apelację, zawodnik musi to zrobić w ciągu siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia o 

zarejestrowaniu jako nieobecny na zawodach. Apelacja będzie rozpatrywana przez Komisję Wykonawczą 
IPSF. 

 

Sankcje 
Zawodnik, który nie spełni wszystkich kryteriów związanych z polisą niepojawienia się na zawodach, zostanie 
zarejestrowany jako nieobecny, oraz dostanie zakaz brania udziału we wszystkich regionalnych, narodowych i 
międzynarodowych zawodach IPSF, na okres jednego roku, liczonego od daty zawodów. Cała lista (nazwiska i 
zawody) jest publikowana na stronach IPSF. 

 


