IPSF COMPETITIONS NO-SHOW POLICY
ПОЛІТИКА ЩОДО ЗМАГАНЬ IPSF, ЯКІ НЕ ВІДВІДУЮТЬСЯ

Мета:
Ця політика визначає підхід Міжнародної федерації поул спорту (IPSF) до
спортсменів, які претендують на змагання як на національному, так і на
міжнародному рівні, і не відвідують події.

Контекст:
Ця політика була введена в результаті частоти випадків, коли учасники
змагань не відвідують змагання, на які вони претендували, не повідомляючи
організаторів змагань. Ця політика допоможе усунути такі проблеми:
- Запобігання участі інших спортсменів у змаганнях
- Затримка в діяльності організаторів
- Розчарування спортивних уболівальників і глядачів
- Порушення графіків змагань
- Створення труднощів із спонсорами

Очікування організаторів конкурсу:
Спортсмени, які не можуть брати участь у змаганнях, на які вони
претендували, повинні дотримуватися принаймні одного з наступних
очікувань відповідно до причини відсутності, і враховувати час до того, як
спортсмени хочуть скасувати свою присутність на змаганнях:

1. Спортсмени повинні інформувати національних та міжнародних
організаторів змагань про те, що вони не будуть змагатися. Термін для цього
- три тижні до дати змагань. Саме спортсмен зобов'язаний знати останню
дату повідомлення.
2. Спортсмени, які повинні скасувати свою присутність після закінчення
терміну, повинні якомога швидше повідомити організаторів змагань (це
можливо кому-небудь зробити від їхнього імені). Медичну довідку (з копією,
перекладеною англійською мовою, якщо оригінальна не на англійській мові)
необхідно надіслати на адресу info@polesports.org

3. Спортсмени, які не мають медичних показань для відсутності, у короткий
термін повинні викласти свої причини на адресу info@polesports.org, щоб
вони були оцінені Виконавчим комітетом IPSF, і щоб вирішити, чи є причина
прийнятною. Якщо ні, санкції, наведені нижче, будуть нараховані
спортсмену.
Процедури повідомлення IPSF:
1. Спортсмени мають до семи днів після дати змагань, щоб подати
повідомлення, як зазначено вище.
2. Якщо форма не подається через сім днів, IPSF напише спортсмену,
пояснюючи, що він зараз рахується як незареєстрований.
3. У разі відсутності відповіді, IPSF зарахує спортсмена як незареєстрованого
з поточними санкціями (детально описано нижче).
4. Щоб зареєструвати апеляцію, спортсмен повинен зробити це протягом
семи днів з моменту зарахування як незареєстрованого. Оскарження буде
оцінено Виконавчим комітетом IPSF.

Санкції:
Спортсмени, які не відповідають поважним критеріям відсутності на
національному або міжнародному конкурсі IPSF, будуть зареєстровані як
спортсмени без показів, і їм буде заборонена участь у всіх регіональних,
національних та міжнародних змаганнях протягом одного року з дати цих
змагань. Усі деталі (імена та змагання) будуть опубліковані на національних
та міжнародних веб-сайтах IPSF.

