CONFEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ
DE PESCUIT SPORTIV

Act de înfiinţare C.I.P.S.
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ARTICOL -1- Denumire şi sediu
1. Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.) a fost înfiinţată la 22 februarie 1952 la
Roma. Sediul C.I.P.S. se află în Roma.
ARTICOL -2- Scop, obiective şi activităţi
1. C.I.P.S. îşi îndeplineşte obiectivele profesionale fără scop lucrativ, pentru a-şi pune în practică
principiile cu scopul de a promova înţelegerea reciprocă şi prietenia dintre Membrii săi. Cea
mai nobilă dintre misiuni este, pentru C.I.P.S., acţiunea în spirit olimpic, în scopul păcii şi
înţelegerii dintre popoare.
2. Activitatea sportivă efectuată în cadrul C.I.P.S. este o activitate de amatori.
3. C.I.P.S. este o Organizaţie Sportivă Internaţională cu caracter universal. Federaţiile sau alte
Organisme Internaţionale care, în cadrul Organizaţiei, acceptă discriminări politice, religioase
sau rasiale, sau care aparţin de Organizaţii care practică astfel de discriminări, nu pot să fie
incluse în C.I.P.S. Membrii C.I.P.S. nu pot fi făcuţi responsabili pentru comportamentul
guvernului lor.
4. Apartenenţa la C.I.P.S. implică recunoaşterea acestor principii.
5. Sfera de acţiune a C.I.P.S. se întinde la nivel global.
6. C.I.P.S. face eforturile necesare pentru promovarea şi răspândirea Pescuitului Sportiv,
tehnicilor de casting precum şi activităţilor de la punctul 7.
7. C.I.P.S. este un organism de utilitate publică; acesta colaborează în mod amical cu organizaţiile
având obiective egale sau similare în domeniul protecţiei mediului natural şi apelor, tineretului,
sportului şi turismului.
ARTICOL -3- Structura C.I.P.S.
1. Structura C.I.P.S. este împărţită pe federaţii internaţionale:
a) Pescuit sportiv de apă dulce (FIPS/A.D.);
b) Pescuit sportiv la muscă (FIPS/MUSCA);
c) Pescuit sportiv marin (FIPS/MARIN).
Alte federaţii internaţionale vor putea fi admise printr-o decizie a adunării generale extraordinare cu
majoritate de voturi în temeiul articolului 8, punctul 18.
2. Două comisii:
a) Protecţia şi Gospodărirea Apelor şi Pescuitului;
b) Tineretul.
3. Comisii care pot fi desemnate de către Congres cu titlu permanent sau temporar, pentru anumite
sarcini specifice.
4. Ţările membre CIPS din aceeaşi regiune a lumii se pot constitui în zonă CIPS, la iniţiativa unuia
sau mai multor organisme afiliate la CIPS şi situate în această parte a lumii. Fiecare FIPS va
gestiona delimitarea şi implementarea zonelor alocate. FIPS vor trebui să introducă în actele lor de
înfiinţare sau în regulamentele de ordin interior elementele care definesc drepturile, obligaţiile şi
modul de funcţionare a zonelor, care nu trebuie, în niciun caz, să fie contrare actului de înfiinţare al
CIPS. După aprobarea creării zonei respective, FIPS vor depune către CIPS cereri privind aprobarea
ulterioară şi aprobarea finală din partea congresului CIPS.
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ARTICOL -4- Membri
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

C.I.P.S. este formată din:
a) Membri Ordinari;
b) Membri Candidaţi;
c) Membri Promotori;
d) Membri Asociaţi.
Federaţiile sau alte Organisme Naţionale pot deveni Membri Ordinari sau Membri Candidaţi, la
propria alegere.
Federaţiile sau alte Organisme Naţionale care doresc să se afilieze la o Federaţie Internaţională
a C.I.P.S. conform articolului 3, punctul 1, trebuie să depună către C.I.P.S. o cerere în acest
sens precizând ce fel de Membru doresc să devină. Cererea este adresată Federaţiei interesate
de decizie. Dacă aceasta îşi dă acordul, Congresul C.I.P.S. va hotărî asupra afilierii acesteia.
Pentru fiecare Naţiune nu va fi admisă decât o singură Federaţie sau alte Organisme Naţionale
de Federaţia Internaţională C.I.P.S., cu excepţia FIPS-MARIN unde, pentru fiecare naţiune,
sunt admise mai multe Federaţii (a se consulta Actul de înfiinţare al FIPS-MARIN). O
Federaţie sau alt Organism Naţional care nu mai exercită nicio activitate sportivă de patru ani
calendaristici, în una sau mai multe discipline sportive, poate fi înlocuită de o altă Federaţie sau
Organism Naţional care exercită o activitate într-una sau mai multe din aceste discipline. Fostul
Membru trebuie informat de Secretarul General al C.I.P.S. prin scrisoare recomandată, trimisă
pe adresa ultimului sediu cunoscut şi, fără a lua poziţie în următoarele şaizeci de zile, aprobarea
tacită va fi acceptată.
Apartenenţa la C.I.P.S. este subordonată uneia dintre Organizaţiile C.I.P.S. conform
articolului 3.
În cazul în care Naţiunea de apartenenţă a Organismului Naţional afiliat, ca urmare a
evenimentelor politice, este divizată în două sau mai multe Ţări recunoscute de ONU, fiecare
ţară va putea asocia o Organizaţie Naţională în calitate de membru al C.I.P.S. cu drepturi
depline.
Dacă, dimpotrivă, două sau mai multe ţări se unesc pentru a forma o singură ţară, Federaţiile
care au reprezentat acele ţări în cadrul C.I.P.S. îşi vor putea continua activitatea ca Membri cu
drepturi depline până la Congresul care va avea loc după aceste evenimente. Ulterior, se va
aplica norma în vigoare care prevede afilierea unui singur Organism Naţional pe Ţară, ştiindu-se
că, în cursul perioadei de tranziţie, Naţiunea va putea participa la Campionatele Mondiale cu o
singură echipă naţională stabilită de Federaţiile în cauză.
Pot deveni Membri Promotori ai C.I.P.S. Federaţiile sau Instituţiile care subscriu la Actul de
înfiinţare al C.I.P.S., nu doresc să aparţină de o Federaţie Internaţională C.I.P.S., dar doresc să
colaboreze în cadrul misiunilor rezervate Comitetelor sau Comisiilor. Membrii Promotori sunt
admişi prin decizia Congresului. Aceşti Membri vor trebui să plătească o cotizaţie de adeziune a
cărei valoare va fi stabilită în Congres.
Pot deveni membri asociaţi ai CIPS federaţiile internaţionale care practică o altă disciplină decât
federaţiile internaţionale FIPS. Membrii asociaţi trebuie să aibă legătură cu activităţile CIPS.
Aceştia participă la lucrările şi acţiunile Confederaţiei Internaţionale a Pescuitului Sportiv,
recunosc şi acceptă actul de înfiinţare al CIPS. Aceştia trebuie să adere la AGFIS sau CIO.
Federaţiile sau alte Organisme Naţionale care formulează o cerere de afiliere la C.I.P.S. îşi pot
însărcina reprezentanţii să îşi justifice această cerere în momentul prezentării în Congres. Dacă
cererea este acceptată, reprezentanţii Federaţiei în cauză sunt autorizaţi să ia parte imediat la
lucrările Congresului.
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10.

Federaţiile internaţionale C.I.P.S. admit cu titlu provizoriu noi Membri, următorul Congres
recunoscând oficial admiterea lor finală. Noii membri sunt obligaţi să-şi plătească cotizaţiile
începând cu admiterea lor provizorie.
O Federaţie sau alt Organism Naţional non-membru nu poate participa decât o singură dată ca
invitat la un eveniment sau competiţie sportivă organizate de C.I.P.S. sau de o organizaţie a
C.I.P.S..

ARTICOL -5Drepturi şi responsabilităţi ale Membrilor
1. DREPTURI
Membrii Ordinari au următoarele drepturi:
a)
de a participa alături de reprezentaţii lor în Congres, de a vota, de a face propuneri şi
nominalizări;
b)
de a participa la evenimentele C.I.P.S., în funcţie de apartenenţa la o Federaţie Internaţională
C.I.P.S.;
c)
de a fi ascultaţi şi de a vota în caz de diferende privind problemele care îi afectează;
d)
de a avea susţinerea şi încurajarea C.I.P.S.;
e)
de a indica apartenenţa la C.I.P.S. în actele de înfiinţare şi corespondenţa lor;
f)
de a face apel la organismele competente ale C.I.P.S. pentru a rezolva orice potenţiale
controverse;
g)
de a primi informaţii periodic privind evenimentele importante din C.I.P.S.;
h)
de a solicita includerea datelor organizatorice în programele Federaţiilor Internaţionale ale
C.I.P.S.;
i)
de a organiza manifestări C.I.P.S. în funcţie de apartenenţa la o Federaţie Internaţională
C.I.P.S.
Membrii Candidaţi au următoarele drepturi:
a) de a participa alături de reprezentanţii lor în Congres, fără drept de vot şi fără a fi în măsură să-şi
prezinte candidatura în faţa Prezidiului;
b) de a participa la evenimentele C.I.P.S., în funcţie de apartenenţa la o Federaţie Internaţională,
fără a le putea organiza;
c) de a fi audiaţi în caz de diferende privind problemele care îi afectează;
d) de a avea susţinerea şi încurajarea C.I.P.S.;
e) de a indica apartenenţa la C.I.P.S. în actele de înfiinţare şi în corespondenţa lor;
f)
de a apela la organismele competente ale C.I.P.S. pentru a rezolva orice potenţiale controverse;
g) de a primi informaţii periodic cu privire la evenimentele importante ale C.I.P.S.
Membrii Promotori au dreptul de a trimite Congresului C.I.P.S. observatori delegaţi cu drepturi
consultative şi de a prezenta propuneri prin intermediul Comisiilor cu care colaborează. Aceştia
beneficiază, printre altele, de drepturile prevăzute la articolul 5, punctul 1. b), g).
Membrii asociaţi au următoarele drepturi:
a) de a participa alături de reprezentanţii lor în Congres, cu dreptul la un vot cu privire la toate
aspectele congresului, cu excepţia alegerii membrilor Prezidiului şi fără drept de a face
nominalizări;
b) de a participa la demonstraţii ale CIPS;
c) de a fi audiaţi în caz de diferende privind problemele care îi afectează;
d) de a avea susţinerea şi promovarea din partea CIPS;
e) de a menţiona în corespondenţa lor afilierea la CIPS;
f) de a fi invitaţi la reuniunile Prezidiului fără drept de vot.
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2. RESPONSABILITĂŢI
Membrii Ordinari şi Candidaţi au următoarele responsabilităţi:
a) de a respecta actul de înfiinţare al C.I.P.S.;
b) de a elabora propriul act de înfiinţare astfel încât acesta să nu intre în contradicţie cu actul de
înfiinţare al C.I.P.S.;
c) de a susţine C.I.P.S. în îndeplinirea obiectivelor, conform articolului 2;
d) de a plăti în mod regulat cotizaţiile aferente stabilite în Congres;
e) de a promova relaţiile amicale între Membrii C.I.P.S.;
f) de a respecta regulamentele sportive;
g) de a comunica către C.I.P.S. numele, adresa poştală, adresa electronică şi numerele lor de
telefon şi de a desemna persoanele autorizate să-i reprezinte oficial în orice situaţie.
Membrii asociaţi au următoarele responsabilităţi:
a) de a respecta actul de înfiinţare al CIPS;
b) de a plăti în mod regulat cotizaţiile aferente stabilite în Congres.
ARTICOL -6Încetarea apartenenţei la C.I.P.S.
1.

2.
3.

Calitatea de Membru C.I.P.S. se pierde:
1) prin demisie voluntară comunicată prin scrisoare recomandată, valabilă începând cu
expirarea anului administrativ;
2) prin excludere:
a) în urma nerespectării principiilor, Actului de înfiinţare sau prevederilor suplimentare
introduse în completare;
b) dacă Federaţia nu mai are, în Ţara sa, calitatea de Asociaţie Naţională de Pescuit
Sportiv şi Casting;
c) dacă cotizaţiile datorate către C.I.P.S. nu sunt plătite de Federaţiile naţionale afiliate.
Demisiile trebuie adresate Secretariatului General al C.I.P.S. Acestea vor fi comunicate
organizaţiei competente C.I.P.S. conform art. 4.
Membrii demisionari sau excluşi îşi pierd calitatea de Membru al C.I.P.S. şi toate drepturile cu
privire la C.I.P.S. şi organizaţiile sale. Membrii demisionari şi cei excluşi nu au drepturi nici
privind rambursarea cotizaţiilor plătite, nici asupra patrimoniului C.I.P.S..
ARTICOL -7Organisme C.I.P.S.

1.

1.

Organismele C.I.P.S. sunt:
a) Congresul;
b) Preşedintele;
c) Prezidiul;
d) Secretarul General;
e) Trezorierul;
f) Auditorul;
g) Curtea de apel.
Toate organismele îşi îndeplinesc sarcinile cu titlu onorific. Cu toate acestea, la hotărârea
Prezidiului, cheltuielile de şedere şi deplasare, precum şi alte cheltuieli extraordinare, vor putea
fi rambursate.
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ARTICOL -8Congresul C.I.P.S.
1.
2.
3.

Congresul este organismul suprem al C.I.P.S.; acesta hotărăşte interpretarea Actului de înfiinţare.
Congresul ordinar se reuneşte cel puţin o dată pe an pentru a aproba bilanţul.
Congresul se compune din:
a) Prezidiu;
b) reprezentanţii Membrilor Ordinari şi Membrilor Candidaţi;
c) un reprezentant al Auditorilor;
d) observatorii delegaţi din partea Membrilor Promotori;
e) invitaţii Prezidiului.
4. Reprezentanţii Membrilor Ordinari au dreptul la un vot pentru fiecare Federaţie Naţională
care cotizează.
5. Congresul are loc în mod regulat, în primă şedinţă, dacă cel puţin jumătate din reprezentanţii cu
drept de vot sunt prezenţi sau reprezentaţi. În a doua şedinţă, care trebuie să urmeze la cel puţin
o jumătate de oră de la prima, deciziile sunt valabile indiferent de numărul de participanţi
prezenţi. După constatarea constituirii legale a şedinţei, aceasta este aprobată pe toată durata
Congresului.
6. În principiu, locul şi data Congresului vor fi stabilite prin decizia acestuia.
7. Congresul trebuie să fie convocat cu cel puţin şase luni în avans, indicându-se locul şi data
stabilită pentru desfăşurarea acestuia.
8. Propunerile depuse în Congres vor fi trimise Secretariatului General al C.I.P.S. cu cel puţin
4 luni în avans, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
9. Ordinea de zi şi propunerile primite vor fi trimise membrilor cu două luni în avans.
10. Toate propunerile depuse la Secretariatul General trebuie să se regăsească pe ordinea de zi a
Congresului.
11. Este necesară o majoritate de trei sferturi pentru admiterea propunerilor urgente.
12. Membrii trebuie să comunice numele delegaţilor cel puţin o lună în avans. Pentru a avea drept de
vot, delegatul trebuie să aibă o procură din partea Federaţiei sale Naţionale care trebuie să fi
plătit în prealabil taxa de participare la Congres.
13. Dacă un reprezentant părăseşte în orice moment sala de congres, numai Preşedintele Federaţiei în
cauză poate autoriza înlocuirea sa de către un reprezentant al Federaţiei respective.
Dacă un membru este în imposibilitatea de a participa la Congres, acesta trebuie să informeze în
scris Prezidiul şi poate fi reprezentat de un alt Membru.
Acesta din urmă va avea o procură scrisă. Niciun Membru nu poate reprezenta mai mult de un alt
Membru absent.
14. Reprezentanţii vor trebui să fie Membri ai Federaţiei pe care o reprezintă şi vor trebui să fie
nominalizaţi de aceasta.
15. În momentul în care îşi exercită dreptul de vot, un Membru al Prezidiului care este în acelaşi
timp reprezentant al Federaţiei sale, îşi va ocupa poziţia de reprezentant.
16. Ordinea de zi al unui Congres ordinar va conţine următoarele:
a) deschiderea Congresului;
b) numirea unei Comisii pentru Verificarea mandatelor (în caz de alegeri, numirea unei
Comisii electorale);
c) acceptarea de noi Membri;
d) constatarea conformităţii cu legea a convocării, constituirii Congresului şi voturilor
reprezentate;
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e) raportul Prezidiului;
f) rapoartele Federaţiilor Internaţionale ale C.I.P.S. şi Comitetelor;
g) raportul Secretarului General;
h) raportul Trezorierului;
i) raportul Auditorilor;
j) descărcarea pe Trezorier;
k) discutarea rapoartelor;
l) valoarea cotizaţiilor;
m) stabilirea cotizaţiilor şi aprobarea bugetului;
n) discutarea şi votarea moţiunilor;
o) discutarea şi votarea eventualelor modificări ale Actului de înfiinţare (doar dacă
figurează pe ordinea de zi);
p) stabilirea locului şi datei la care va avea loc următorul Congres ordinar;
q) alegeri conform Actului de înfiinţare.
17. Candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte, Vice-preşedinţi şi Trezorier vor fi prezentaţi
Prezidiului cu cel puţin 40 de zile înainte de data alegerilor. Toate candidaturile trebuie să fie
însoţite de acordul scris al Federaţiei de care aparţine candidatul. În ceea ce priveşte celelalte
voturi, Congresul va decide dacă acestea se vor face prin vot secret sau ridicare de mâini.
18. Congresul decide cu o majoritate simplă a voturilor prezente sau reprezentate, cu excepţia
următoarelor decizii pentru care este necesară o majoritate de ¾ de voturi prezente sau
reprezentate:
a) modificarea Actului de înfiinţare;
b) excluderea unui Membru din C.I.P.S.;
c) dizolvarea C.I.P.S..
O Federaţie care nu este prezentă va putea fi reprezentată de un alt Membru la alegere (o
singură împuternicire autorizată), doar în disciplina sau disciplinele pentru care este Membru,
precum şi în Adunarea Generală.
19. Moţiunile care au ca obiect un vot de neîncredere pot fi prezentate prin majoritate simplă a
voturilor prezente sau reprezentate.
20. Preşedintele sau Secretarul General redactează şi semnează procesele-verbale ale Congresului.
Acestea vor fi transmise Membrilor în următoarele trei luni.
Dacă în următoarele trei luni nu s-au înregistrat reclamaţii, procesele verbale vor fi considerate
aprobate. Un proces verbal al deciziilor adoptate va fi transmis atunci Membrilor în luna
următoare.
21. Dacă nu există alte prevederi contrare, deciziile luate de Congres intră imediat în vigoare.
22. Procedura Congresului este reglementată prin ordinea de zi a C.I.P.S..
23. Un Congres extraordinar va fi convocat, respectând un preaviz de trei luni:
a) la decizia Prezidiului;
b) la cererea unui sfert din Membrii Ordinari.
Locul, data şi ordinea de zi a Congresului extraordinar vor fi comunicate Membrilor cu cel puţin
două luni înainte prin scrisoare recomandată.
ARTICOL -9Prezidiul
1.

Prezidiul C.I.P.S. este ales de Congres pe o perioadă de patru ani. Acesta se compune din:
a) Preşedinte;
b) doi Vice-preşedinţi;
c) Preşedinţi ai Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S.;
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

d) Secretar General;
e) Trezorier.
Membrii Prezidiului conform art. 9, punctul 1. a), b) şi e) sunt aleşi prin vot secret, de către
Congres cu majoritate simplă de voturi prezente sau reprezentate. Aceştia vor fi numiţi de
Federaţia lor Naţională, sau se vor bucura de încrederea Federaţiei, confirmată prin
împuternicire scrisă.
Preşedintele, Vice-preşedinţii, Trezorierul sau Secretarul General pot fi Preşedinţi sau Vicepreşedinţi ai Federaţiilor Internaţionale sau Comisiilor permanente. În cazul absenţei unui
Preşedinte, Vice-preşedintele cu vechimea cea mai mare îl va înlocui în funcţie.
Preşedinţii Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S., membrii de drept ai Prezidiului, sunt aleşi prin
Adunările Generale ale Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S.. În ceea ce priveşte activitatea
acestora în cadrul Prezidiului CIPS, nominalizarea lor trebuie ratificată prin Congres.
Vice-preşedinţii vor fi răspunzători:
a) unul, de Comisia pentru Formare a Tineretului care va fi compusă din patru membri
nominalizaţi de fiecare dintre cei patru Preşedinţi ai Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S..
b) celălalt, de Comisia pentru Protecţia Apelor şi Naturii care va fi compusă din patru
membri, diferiţi faţă de cei ai Comisiei pentru Formare a Tineretului, şi nominalizaţi de
fiecare dintre cei patru Preşedinţi ai Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S., precum şi de
membrii unui comitet ştiinţific.
Cei doi Vice-preşedinţi vor redacta un raport de activitate pe care îl vor prezenta Prezidiului în
întâlnirile cu acesta.
La prezentarea Prezidiului, vor putea fi confirmate prin Congres titlul de Preşedinte onorific sau
alte titluri onorifice.
Secretarul General este numit de Prezidiu.
Prezidiul coordonează activitatea C.I.P.S. şi pune în aplicare deciziile Congresului. Are puteri
depline de administrare şi are dreptul să ia decizii privind chestiuni urgente, care vor trebui
totuşi prezentate apoi Congresului pentru a fi ratificate.
Prezidiul trebuie să se reunească cel puţin o dată pe an. Poate lua decizii dacă a fost convocat în
mod regulat şi dacă cel puţin cinci din membrii săi sunt prezenţi.
La propunerea a cel puţin cinci dintre membrii Prezidiului, Preşedintele are obligaţia să
convoace o reuniune extraordinară. Prezidiul ia deciziile prin majoritate simplă de voturi. În caz
de egalitate de voturi, o propunere este considerată respinsă.
Prezidiul are dreptul de a nominaliza comisii specializate pentru sarcini cu durată limitată.
Prezidiul C.I.P.S. are sarcina de a veghea asupra respectării Actului de înfiinţare C.I.P.S. de către
Membrii acesteia.
Prezidiul are sarcina de a coordona activitatea Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S.. Aceste
Organizaţii au obligaţia de a-şi comunica proiectele Secretariatului General al C.I.P.S.
respectând un termen rezonabil.
Preşedintele C.I.P.S. prezidează Congresele şi reuniunile Prezidiului.
Preşedintele reprezintă C.I.P.S. atât în străinătate cât şi faţă de alte terţe părţi.
În cazul în care Preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, îl va înlocui Vice-preşedintele cu
vechimea cea mai mare. Această prevedere se aplică şi pentru Federaţiile Internaţionale CIPS.
Dacă Preşedintele nu îşi îndeplineşte funcţiile, Vice-preşedintele cu vechimea cea mai mare îl va
înlocui până la următorul Congres, acesta având sarcina de a alege un nou Preşedinte.
Preşedintele este însărcinat cu afacerile curente în numele Prezidiului. Deciziile sale nu se pot
abate de la liniile generale stabilite de Prezidiu şi Congres.
Preşedintele semnează procesele-verbale, deciziile şi comunicările cu Secretarul General, precum
şi angajamentele financiare cu Trezorierul.
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20. Dacă Trezorierul nu îşi îndeplineşte funcţiile, Preşedintele însărcinează un Vice-preşedinte
să-l înlocuiască.
21. Dacă un membru al Prezidiului încetează să-şi îndeplinească funcţiile între două Congrese,
următorul Congres îl va numi pe înlocuitorul acestuia.
ARTICOL -10Federaţiile Internaţionale C.I.P.S.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pentru realizarea activităţilor sportive, Federaţiile Internaţionale sunt constituite în cadrul
C.I.P.S. conform articolelor 2 şi 3.
Federaţiile Internaţionale C.I.P.S. vor întocmi, pentru disciplina lor, propriile acte de înfiinţare,
care vor deveni parte integrantă din Actul de înfiinţare al C.I.P.S..
Actele de înfiinţare ale Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S. nu vor putea intra în contradicţie cu
prezentul Act de înfiinţare.
În ceea ce priveşte disciplina lor sportivă, Federaţiile Internaţionale C.I.P.S. se bucură de
autonomie totală.
Federaţiile Internaţionale C.I.P.S. vor fi finanţate prin cotizaţiile Membrilor C.I.P.S. care sunt, în
acelaşi timp, Membri ai acestor discipline Internaţionale.
Congresul C.I.P.S. va stabili partea cotizaţiilor rezervată activităţii generale a C.I.P.S..
Deciziile Comisiilor vor trebui ratificate de Prezidiul C.I.P.S..
ARTICOL -11Secretarul General şi Trezorierul

1.

2.

Secretarul General este organul executiv al Prezidiului. Secretarul General conduce, pe propria
răspundere, Secretariatul General.
Secretarul General este responsabil de redactarea şi trimiterea proceselor verbale ale Congreselor
şi reuniunilor Prezidiului în cele trei limbi oficiale.
Secretarul General mai este responsabil şi de publicarea buletinelor C.I.P.S., pregătirea locală a
Congreselor şi reuniunile Prezidiului.
Trezorierul gestionează contabilitatea şi casieria CIPS şi raportează în cadrul adunărilor.
Ţine la zi documentele justificative cu încasările şi cheltuielile, propune Prezidiului bugetul
pentru exerciţiul următor.
Se asigură că încasările şi cheltuielile respectă planul general de activitate şi bugetul aprobat de
Congresul ordinar.
Se asigură că sunt colectate toate cotizaţiile şi taxele de organizare a probelor internaţionale.
Redactează un raport cu ocazia Prezidiului şi Congreselor.
ARTICOL -12Comisiile Permanente

1.
2.
3.
4.

În general, pentru sarcinile C.I.P.S. se constituie Comisii Permanente.
Acestea vor colabora strâns cu Federaţiile Internaţionale C.I.P.S..
Comisiile Permanente redactează un program de lucru al activităţii, care va fi depus
Congresului pentru ratificare.
Mijloacele financiare necesare pentru funcţionarea Comisiilor Permanente sunt stabilite prin
Congres, în cadrul bugetului C.I.P.S..
Conducerea Comisiilor Permanente se compune dintr-un Vice-preşedinte al C.I.P.S. precum şi
din patru membri nominalizaţi de fiecare dintre Preşedinţii Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S.
(a se consulta paragraful 5. articolul 9).
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5.
6.

Este necesară autorizaţia Preşedintelui pentru desfăşurarea reuniunilor Comisiilor Permanente
în afara Congresului C.I.P.S..
Fiecare Preşedinte de Comisie Permanentă va trebui să prezinte Prezidiului un raport scris
asupra activităţilor, înainte de fiecare reuniune a Prezidiului.
ARTICOL -13Comisiile Temporare

1.
2.
3.
4.

Pentru anumite misiuni în cadrul activităţii C.I.P.S. se pot constitui Comisii Temporare.
Mijloacele necesare pentru funcţionarea Comisiilor Temporare sunt stabilite prin Congres, în
cadrul bugetului.
Preşedintele unei Comisii Temporare va fi numit de Prezidiu.
Dacă este necesar, la propunerea sau la invitaţia Preşedintelui C.I.P.S., Preşedinţii Comisiilor
Temporare pot asista, cu drept consultativ, la reuniunile Prezidiului.
ARTICOL –14Auditorii

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Congresul alege trei Auditori pe o perioadă de patru ani. Aceştia nu pot fi, în acelaşi timp,
Membri ai Prezidiului sau alte Organisme ale C.I.P.S.. Auditorii pot fi realeşi.
Auditorii vor numi, între ei, un Preşedinte şi un reprezentant.
Auditorii au misiunea de a verifica contabilitatea precum şi starea finanţelor C.I.P.S. şi de a
prezenta un raport Congresului cu privire la acest lucru.
Pe baza raportului lor scris, dacă este cazul, Auditorii vor propune Congresului descărcarea de
responsabilităţi a Prezidiului.
Preşedintele Auditorilor va trebui să prezinte Secretarului General un raport scris, cu 30 de zile
înainte de fiecare reuniune a Prezidiului. La cererea acestuia, va trebui să asiste la reuniunea în
cauză .
Auditorii vor controla contabilitatea C.I.P.S., precum şi pe cea a Federaţiilor Internaţionale
C.I.P.S. şi a Comisiilor, fie din proprie iniţiativă, fie la invitaţia Prezidiului, cel puţin o dată pe
an.
ARTICOL -15Gestiunea financiară

1. Mijloacele financiare necesare pentru activitatea C.I.P.S. provin din:
a) cotizaţiile Membrilor Ordinari. Valoarea acestora va fi stabilită în Congres;
b) contribuţiile Membrilor Candidaţi. Valoarea acestora este identică cu cea a Membrilor
Ordinari, dar se împarte după cum urmează:
 gratuit pentru anul aplicaţiei;
 1/3 anul următor;
 2/3 al treilea an;
 pentru al patrulea an, cotizaţia este identică cu cea a Membrilor Ordinari şi, din
acest motiv, aceştia sunt consideraţi ca având aceleaşi drepturi.
Federaţia sau Organismul Naţional care a participat la organizarea sau o competiţie
C.I.P.S. în calitate de invitat şi nu aplică în anul invitaţiei (an gratuit) va pierde, dacă
aplicaţia se va face ulterior, beneficiul gratuităţii primului an pe o perioadă de patru ani.
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2.
3.

4.

c) încasările, donaţiile şi moştenirile precum şi din alte mijloace.
Valoarea cotizaţiilor este fixată de Congres pentru doi ani administrativi. Anul administrativ
corespunde anului calendaristic.
Dacă un Membru nu plăteşte cotizaţia înainte de 1 aprilie din anul în curs, va fi chemat la ordine
de Trezorierul C.I.P.S. şi suspendat, cu excepţia cazului în care motivele invocate sunt
considerate valabile de către Prezidiu. Membrii care au întârziat cu plata cotizaţiei vor fi
informaţi, prin scrisoare recomandată, asupra consecinţelor rezultate în urma neplăţii. Dacă
cotizaţia este plătită înainte de 1 iulie din anul în curs, Membrul este reintegrat în drepturi; în
caz contrar, acesta încetează să mai fie Membru C.I.P.S.
Fiecare Congres va stabili suma atribuită activităţii Prezidiului C.I.P.S. şi Secretariatului
General precum şi suma alocată fiecărei Federaţii Internaţionale C.I.P.S..
Toate raporturile financiare vor fi prezentate Prezidiului şi Congresului în moneda aleasă pentru
plata cotizaţiilor.
Trezorierul va prezenta anual Secretarului General al Prezidiului un raport financiar complet
care să includă şi bugetul, precum şi alte operaţiuni financiare în cele trei limbi oficiale.
ARTICOL -16Limbi oficiale

1.
2.
3.
4.

Limbile oficiale ale C.I.P.S. sunt franceza, engleza şi germana. În timpul Campionatelor
mondiale, evenimentelor şi Congreselor, limba ţării în care se desfăşoară evenimentele devine
limbă oficială alături de celelalte.
În documentele, Actele de înfiinţare, regulamentele şi deciziile C.I.P.S., Federaţiile
Internaţionale C.I.P.S. şi Comisii, se va indica limba în care este redactat documentul original.
Un reprezentant se poate exprima şi în altă limbă, cu condiţia să se asigure traducerea într-una
din limbile oficiale menţionate la punctul 1.
În caz de dispută cu privire la interpretarea Actului de înfiinţare şi a altor documente, textul de
referinţă va fi cel redactat în limba franceză.
ARTICOL 17
Măsuri disciplinare

1.

Măsurile disciplinare din cadrul C.I.P.S. sunt luate în primă fază de Prezidiu şi ratificate de
Congres; Măsurile disciplinare care sunt legate de chestiunile sportive sunt stabilite în primă
fază de Federaţiile Internaţionale C.I.P.S., fiecare în funcţie de propriul domeniu. Se poate face
recurs la curtea de apel, organismul de justiţie competent al C.I.P.S.. Această curte de apel va
decide în ultimă fază. Învinuitul are dreptul de a se apăra şi de a fi asistat de un avocat.
2. Măsurile disciplinare aplicate de C.I.P.S. sunt:
a) avertisment;
b) suspendare;
c) excludere.
3. Aceste măsuri pot fi luate împotriva Membrilor care nu au respectat actul de înfiinţare, sau care
nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de C.I.P.S..
4. Suspendarea este pronunţată:
a) la decizia Congresului;
b) la decizia Prezidiului, în cazuri urgente şi de absolută necesitate. În acest caz, măsura
trebuie confirmată la următorul Congres.
5. Toate sancţiunile intră în vigoare începând cu notificarea deciziei.
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6. Un membru poate fi exclus din C.I.P.S.:
a) în urma nerespectării principiilor Actului de înfiinţare sau prevederilor suplimentare care
fac parte integrantă din actul de înfiinţare;
b) dacă Federaţia interesată nu mai are, în Ţara sa, calitatea de Asociaţie Naţională de
Pescuit Sportiv şi Casting;
c) pentru plata sumelor datorate către C.I.P.S..
7. Excluderea unui Membru pentru unul din motivele de mai sus nu poate fi decisă prin Congres
decât cu majoritatea celor trei sferturi din voturile prezente sau reprezentate.
ARTICOL 18
Curtea de Apel
Curtea de apel este compusă din 3 membri. Membrii sunt numiţi de Prezidiu pe o perioadă de 4 ani.
Unul dintre aceşti 3 membri va fi numit de Prezidiu în calitate de Preşedinte al Curţii de apel.
Orice litigiu pentru care nu există niciun organism competent de soluţionare va fi supus
Tribunalului de Arbitraj al Sporturilor (T.A.S.) din Lausanne (Elveţia) care va aplica propriile
reguli de procedură. Deciziile acestuia sunt definitive.
ARTICOL -19-Modificarea
Actului de înfiinţare şi dizolvarea C.I.P.S.
1.
2.

3.

Modificarea Actului de înfiinţare este acceptată numai în următoarele cazuri:
a) dacă figurează pe ordinea de zi;
b) dacă adună 3/4 din voturile prezente sau reprezentate.
C.I.P.S. poate fi dizolvată numai în următoarele cazuri:
a) dacă dizolvarea figurează pe ordinea de zi a unui Congres convocat special în acest scop;
b) dacă este prezentă o proporţie de cel puţin 3/4 din Federaţiile afiliate;
c) dacă dizolvarea este acceptată cu majoritate de 3/4 din voturile prezente sau reprezentate.
Congresul care a decis dizolvarea C.I.P.S. decide, de asemenea, repartiţia patrimoniului în
numele lichidatorilor.
ARTICOL -20- Dopaj

1.

2.

Interdicţii (aplicarea codului mondial anti-dopaj)
a) Este interzis oricărei persoane de a utiliza, în timpul competiţiilor şi evenimentelor sportive
organizate sau agreate de Federaţiile sportive de pescuit sau care intenţionează să participe
la acestea, substanţele şi procedeele care, având natura să modifice artificial capacităţile
sau să mascheze utilizarea de substanţe sau procedee care au această proprietate, sunt
stabilite prin decizia comună a Ministerelor sportului şi sănătăţii din ţările organizatoare.
b) În aceleaşi condiţii, se interzice, fără a prejudicia libertatea privind prescrierea cu scopuri
terapeutice, administrarea substanţelor definite mai sus sau aplicarea procedeelor vizate în
acest paragraf, incitarea la utilizare a acestor substanţe sau procedee sau facilitarea
utilizării acestora.
c) Medicul care prescrie unei persoane un tratament cu scopuri terapeutice, are obligaţia, la
solicitarea acesteia, să îi indice dacă acest tratament recurge la substanţe sau procedee
interzise conform primului paragraf de mai sus.
Prevenire
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3.

4.

5.

a) Necesitatea unei campanii de informare a tinerilor, în special în cadrul şcolilor de pescuit.
b) Integrarea în programele de formare a responsabililor activităţilor sportive şi medicilor de
medicină sportivă, de elemente privind lupta împotriva dopajului.
Control
Regulamentele anti-dopaj se aplică:
a) pentru C.I.P.S. şi F.I.P.S.;
b) pentru toţi Membrii care sunt afiliaţi conform Actului de înfiinţare, acreditărilor sau
participărilor la activităţile sau evenimentele organizate de C.I.P.S. sau F.I.P.S.;
c) pentru fiecare participant la activităţile sau evenimentele C.I.P.S. sau F.I.P.S.;
d) pentru toate controalele de dopaj asupra cărora C.I.P.S. şi F.I.P.S. au competenţa necesară.
Responsabilitatea F.I.P.S. afiliate la C.I.P.S.
a) Fiecare F.I.P.S. are sarcina de a se asigura că toate controalele la nivel naţional efectuate
Membrilor afiliaţi respectă regulile anti-dopaj.
b) În cazul în care o F.I.P.S. delegă responsabilitatea controalelor unei Organizaţii Naţionale
Anti-dopaj (O.N.A.), regulile anti-dopaj ale F.I.P.S. în cauză se vor aplica, dacă este cazul,
organizaţiei O.N.A. responsabile.
Consecinţele nerespectării regulilor anti-dopaj
Nerespectarea, de către un concurent sau oricare altă persoană, a unui regulament anti-dopaj
poate avea una sau mai multe dintre următoarele consecinţe:
a) Descalificare înseamnă că rezultatele concurentului, într-o anumită competiţie sau în
timpul unui eveniment, sunt invalidate cu toate consecinţele aferente, inclusiv retragerea
medaliilor, titlurilor, etc.;
b) Suspendare înseamnă că este interzis ca concurentul sau orice altă persoană să participe la
orice competiţie, cu orice activitate sau finanţare, pe o perioadă determinată;
c) Suspendare temporară înseamnă că este interzis temporar ca concurentul sau orice altă
persoană să participe la orice competiţie până la decizia finală luată la audierea acestuia
(principii de drept pentru o audiere echitabilă).
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