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OLİMPİK HAREKET NEDİR?
Olimpik Hareket, Olimpik Antlaşma tarafından yönetilmeyi kabul eden kurum, sporcu ve
diğer ilgili kişileri bir araya getirir. Olimpik Hareket grupları IOC’nin yetkisi altında
birleşmeyi kabul ederler. Bu gruplar ismen; IOC tarafından tanınan Uluslararası
Federasyonlar (IFs), Milli Olimpik Komiteler (NOCs), Ulusal Organizasyon Komiteleri
(OCOGs), sporcular, hakemler, jüri üyeleri, birlikler, kulüpler, kuruluşlar ve teşkilatlardır.
OLİMPİK HAREKETİN HEDEFLERİ VE FELSEFESİ
Olimpik Hareketin hedefi; dostluk, dayanışma, fair-play ve karşılıklı anlayış ruhu içinde, spor
yoluyla, ayrım yapmaksızın gençliği eğitmek ve bu vesileyle daha iyi bir dünya yaratmaktır.
Olimpik Hareketin felsefesi; beden, beyin ve iradenin dengeli bir biçimde birleştirilerek
güçlendirilmesidir.
Ayrıca, Olimpik Hareket aşağıdaki faaliyetlerde bulunmayı hedefler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dünya çapında ulusal ve uluslararası spor arasında bağlantı kurarak, spor ve
yarışmaları geliştirmek;
Kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yaparak sporu insanlığın hizmetine sunmak;
“Herkes için Spor”u desteklemek;
Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bakış açısı ile her seviye ve yapıda bayanlar
sporunu geliştirmek;
Spor ve sporcuların her türlü ticari istismarına karşı çıkmak;
Dopingle mücadele etmek;
Spor etiği ve fair-play’e katkı sağlamak;
Çevresel sorunlara dikkat çekmek;
IOC Olimpik Dayanışma kanalı ile, gelişmekte olan ülkelere mali ve eğitsel destek
sağlamak.
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ULUSLARARASI OLİMPİK KOMİTE (IOC) NİN MİSYONU
IOC, Olimpik Hareketin en üst yetkilisidir. Üst düzey sporun ve herkes için sporun Olimpik
Antlaşma uyarınca geliştirilmesini sağlama rolünü üstlenir. Olimpik Oyunların düzenli olarak
organize edilmesini garantiler. Bayanlar sporunun gelişimini, sporcuların ve spor etiğinin
korunmasını teşvik eder.
IOC yılda bir kez Genel Kurul düzenleyerek toplanır. Genel Kurul 8 yıl görev yapmak üzere
bir Başkan seçer. Dördüncü yılda Başkan’ın görevine devam etmesi onaylanır. Yürütme
Kurulu üyeleri ise dört yıllığına seçilir. Olimpik Hareket gelirinin çoğunu, yayın şebekeleri
tarafından satın alınan Olimpik Oyunlar haklarından elde eder. Ayrıca, çok uluslu şirketlerden
oluşan Olimpik Ortaklar sponsorluk programından (TOP) da kar elde eder.
IOC YÜRÜTME KURULU
IOC Yürütme Kurulu 1921’de kurulmuştur. IOC Başkanı, 4 Ast Başkan ve 10 üyeden oluşur.
Yürütme Kurulunun tüm üyeleri Genel Kurul tarafından gizli oylama ve oy çoğunlu ile dört
yıllığına seçilir.
Yürütme kurulu, IOC faaliyetlerini yürütür:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpik Antlaşmaya uyulmasını sağlar;
IOC’nin idari sorumluluğunu üstlenir;
IOC’nin iç oluşumunu onaylar, örgüt tablosunu ve tüm iç kuralları onaylar;
IOC mali idaresinden sorumludur ve yıllık rapor verir;
Teklif edilen herhangi kural yada uygulama metni değişikliklerini Genel Kurula sunar;
IOC üyeliğine seçilmesi öngörülen adayların listesini Genel Kurula teklif eder;
Olimpik Oyunların organizasyonuna ilişkin adayların kabul ve seçimine dair prosedürü
işletir;
IOC onursal payelerini verir;
IOC Genel Kurulu için gündem hazırlar;
Başkan’ın teklifi üzerine Genel Direktör ve Genel Sekreteri atar;
IOC kayıtlarını tutar;
Olimpik Antlaşmaya uyulması ve Olimpik Oyunların düzgün organizasyonu için gerekli
yasa, kural, norm, talimat, yönerge, vs belirler.

Yürütme Kurulu Başkan’ın çağrısı yada üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Dört
Ast Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Bir üye, Yürütme Kurulunda üst üste iki kez
görev yapabilir. İki kez dörder yıllık görev yapan bir üyenin, bir kez daha Yürütme Kurulu
üyeliğine seçilebilmesi için en az iki yıl beklemesi gerekir.
Yürütme Kurulu’nun görev süresi seçildikleri Genel Kurul tarihinde başlar ve dört yıl sonra
Olağan Genel Kurul ile sona erer.
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IOC’NİN İÇYAPISI
IOC’nin idaresi, IOC Başkanı’nın himayesinde Genel Direktörün sorumluluğundadır. Genel
Direktöre bağlı departman direktörleri vardır. Bunlar: Uluslararası İşbirliği, Olimpik Oyunlar
Koordinasyonu, IFs ile İlişkiler, NOCs ile İlişkiler, OCOG ile İlişkiler, Pazarlama, Yasal
Sorunlar, Teknoloji, Operasyonların koordine ve kontrolü, Sağlık.
İdari Departmanların görevleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Genel Kurul, Başkan ve Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak;
Komisyonların çalışmalarına hazırlık ve uygulama aşamalarında yardımcı olmak;
IFs, NOCs ve OCOGs ile sürekli işbirliği içinde olmak;
Olimpik Oyunlar hazırlık aşamasında koordinasyonu sağlamak;
Diğer Olimpik müsabakaların hazırlık ve organizasyonunu sağlamak;
Olimpik Hareket içinde haber sirkülasyonunu sağlamak;
Aday şehirlere önerilerde bulunmak;
Özellikle spor, eğitim ve kültür ile bağlantılı Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim
halinde olmak.

IOC’NİN YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
1999 yılında alınan kararlar uyarınca yeniden yapılanmaya giden IOC, aşağıdaki değişiklikler
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpik Oyunlara katılan sporcular tarafından seçilen 15 faal sporcu IOC’e dahil
edilmiştir;
IOC üyeliği için Atama Komisyonu oluşturulmuştur;
Dördüncü yılda onaylanmak kaydıyla, IOC üyelerinin üyelik süresi 8 yıl olmuştur;
IOC’nin maksimum üye sayısı 115 olmuştur;
Dördüncü yılda onaylanmak kaydıyla, Başkanın üyelik süresi 8 yıl olmuştur;
15 üye IFs’dan, 15 üye NOCs’den ve 70 üye bireysel olarak faaliyet gösterecektir;
Yaş sınırı 70’e indirilmiştir;
IOC Etik Komisyonu kurulmuştur;
Dünya Anti-doping Ajansı kurulmuştur;
Olimpik Hareketin kaynakları ve gelirlerinin kullanımına ilişkin mali raporun
yayınlanması yoluyla daha büyük bir mali şeffaflık sağlanmıştır;
IOC Genel Kurulu ilk kez medyaya açılmıştır.
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MİLLİ OLİMPİK KOMİTELER (NOCs)
Şu anda dünyada beş kıtada 203 Milli Olimpik Komite mevcuttur. NOCs en az iki yılda bir
kez Milli Olimpik Komiteler Birliği (ANOC) adı altında bir araya gelerek bilgi ve
deneyimlerini paylaşırlar. ANOC aynı zamanda, TV haklarından elde edilen gelirlerin
NOCs’e yönelik kullanımına ilişkin IOC’e tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeler özellikle
Olimpik Dayanışma programlarının uygulanmasına odaklıdır. Kıta bazında Milli Olimpik
Komitelerin isimleri aşağıdaki şekildedir:
Afrika: ANOCA (Afrika Milli Olimpik Komiteleri Birliği)
Amerika: PASO ( Pan Amerikan Spor Örgütü)
Asya: OCA (Asya Olimpik Konseyi)
Avrupa: EOC (Avrupa Olimpik Komiteleri)
Okyanusya: ONOC (Okyanusya Milli Olimpik Komiteleri)
NOCs, spor çerçevesinde Olimpizm temel ilkelerini ulusal düzeyde destekler. NOCs kendi
ülkelerinde hem üst düzey spor, hem de herkes için spor programlarının gelişimini destekler.
Ayrıca, eğitsel programlar organize ederek spor yöneticilerinin eğitimine katkı sağlarlar.
NOCs’in diğer bir hedefi de ülkelerinin sporcularının Olimpik Oyunlara katılımını
sağlamaktır. Sadece NOCs Olimpik Oyunlara katılmaları üzere sporcu seçerek yarışmacı ve
takım gönderebilir. NOCs aynı zamanda Olimpik Oyunları düzenlemek üzere başvuruda
bulunacak potansiyel aday şehirlerin ön seçimini yapar. Bir şehir diğer ülkelerin aday şehirleri
ile mücadele etmeden önce kendi ülkesinde NOC tarafından yapılan seçimi kazanmalıdır.
NOCs genelde ülkelerden olmasına rağmen, IOC aynı zamanda bağımsız bölgeleri, birleşik
eyaletleri, federe devletleri, coğrafi bölgeleri tanıyabilir.
ULUSLARARASI FEDERASYONLAR (IFs)
Uluslararası Federasyonlar, sporlarının uluslararası düzeyde bütünlüğünden sorumludurlar.
IFs, IOC tarafından tanınan, dünya çapında bir yada birkaç sporu yöneten uluslararası
hükümet dışı kuruluşlardır.
Yönetsel düzeyde bağımsızlığını ve özerkliğini koruyan IFs, IOC tarafından tanınmak
kaydıyla, tüzüklerinin, uygulamalarının ve faaliyetlerinin Olimpik Antlaşmaya uymasını
garantilerler.
IFs dünyada çeşitli spor branşlarını yönetmek ve faaliyetlerini gözlemlemekten sorumludur.
Buna, her düzeyde sporcuların gelişimi, fair-play çerçevesinde düzenli müsabaka
organizasyonu ve Olimpik Oyunlarda yarışmalarının düzenlenmesi dahildir.
IFs, Olimpik Antlaşma ve genel olarak Olimpik Harekete dair IOC’e teklifler götürebilirler.
Bunlara, Olimpik Oyunların organize edilmesi, adaylıklar, aday şehirlerin teknik kapasiteleri,
Olimpik Kongreler ve IOC Komisyonlarının faaliyetlerine katılma dahildir.
Sporları Olimpik Programda yer alan IFs, Uluslararası Olimpik Federasyon statüsü ile
tanınırlar. Bu bağlamda, IOC Yürütme Kurulunun yıllık toplantılarına katılabilirler.
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IFs, ortak sorunlarını görüşmek, tartışmak ve müsabaka takvimlerini oluşturmak üzere
birlikler kurmuşlardır.
Yaz Sporları: Uluslararası Yaz Olimpik Spor Federasyonları Birliği (ASOIF)
Kış Sporları: Uluslararası Kış Olimpik Spor Federasyonları Birliği (AIOWF)
Tanınan Sporlar: IOC Tarafından Tanınan Uluslararası Spor Federasyonları Birliği (ARISF)
Genel: Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği (GAISF)
SPORCULARIN KORUNMASINA YÖNELİK IOC FAALİYETLERİ
IOC sporcuların korunmasına üst düzey önem vermektedir. Bu vesile ile aşağıdaki tedbirleri
almıştır:
-

1981’de IOC Sporcu Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, diğer tüm IOC
Komisyonlarına temsilciler gönderir. Olimpik Ev Sahibi şehrin seçimi sürecine
dahil olur; ve tavsiyelerini sunmak üzere en az yılda bir kez IOC Yürütme
Kurulu ile toplanır.

-

Olimpik Oyunlar boyunca travmatoloji ve yaralanmaları önlemek amacı ile
IOC Tıbbi Komisyonu çalışmalarını sürdürür. Sporcuların kinetik analizlerinin
yapılması yoluyla, sakatlıkların önlenmesi ve performansın arttırılması
sağlanır.

-

1983 yılında CAS’ı (Sporda Tahkim Kurulu) kurmuştur. Bu kuruluş 1993
yılında tamamen bağımsız olmuştur. Günümüzde CAS, sporcuların
karşılaştıkları yasal problemleri çözmeye çalışmaktadır. Prosedürü, dünya
çapında uygulanabilir, basit, hızlı, esnek ve ucuzdur.

-

Sporcuların sağlığını korumak ve doping ile mücadele etmek üzere 1999
yılında WADA’yı kurmuştur. WADA şu anda bağımsız bir kuruluştur ancak
IOC kuruluşu için 25 milyon ABD$ harcamıştır ve yıllık bütçesinin de
%50’sini karşılamaya devam etmektedir.

-

1995’de WOA’yı (Dünya Olimpistler Birliği) kurmuştur. Bu Birliğin amacı,
Olimpik sporcular arasında iletişimi güçlendirmek ve Olimpik değerleri
yaymaktır.
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OLİMPİK OYUNLAR ORGANİZASYON KOMİTESİ (OCOG)
Organizasyon Komitesinin Misyonu
Olimpik Oyunların organizasyonu, ev sahibi şehrin ülkesinin NOC’sine ve aynı zamanda ev
sahibi şehrin kendisine verilir. NOC bu vesile ile Olimpik Oyunları düzenleyecek bir
Organizasyon Komitesi (OCOG) kurar. Bu Komite oluşumundan itibaren direk olarak IOC’e
karşı sorumludur.
OCOG’nin icra organı aşağıdakilerden oluşur: Ülkedeki IOC üyesi yada üyeleri, NOC
Başkanı ve Genel Sekreteri, ev sahibi şehri temsil edecek ev sahibi şehir tarafından seçilen bir
kişi. Bunlara ek olarak, genellikle yerel yetkili temsilcileri ve diğer önde gelen kişiler dahil
olur.
Kuruluşundan tasfiyesine kadar OCOG, Olimpik Antlaşmaya, Ev Sahibi Şehir Anlaşmasına
ve IOC Yürütme Kurulunun talimatlarına uymalıdır.
Günümüzde OCOGs, yüzlerce insanın çalıştığı yapı haline gelmiştir.
OCOG’nin Çalışmalarının Bazı Yönleri
-

Programdaki her spora eşit muamele göstermek;
Yarışmaların IFs’nun kurallarına göre düzenlenmesini garantilemek;
Olimpik şehir yada civarında herhangi siyasi toplantı yada gösterinin yapılmamasını
garantilemek;
Aşağıdakileri sağlamak: Yarışma yerleri, stadyumlar, antrenman yerleri, gerekli
ekipman;
Sporcuların, maiyetindekilerin ve resmi görevlilerin konaklamasını sağlamak;
Tıbbi hizmetleri organize etmek;
Ulaşım sorunlarını çözmek;
Oyunlar hakkında kamunun en doğru şekilde bilgilendirilmesi için medyanın
taleplerini yerine getirmek;
Olimpik Oyunların en önemli unsurlarından biri olarak kültürel faaliyetler
düzenlemek;
Oyunların düzenlenmesine dair, iki resmi dilde, bir nihai rapor yazarak bunu Oyunları
müteakip 2 yıl içinde ilgililere sunmak.
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OLİMPİK DAYANIŞMA
1961 yılında kurulmuş olan Olimpik Dayanışma, Milli Olimpik Komiteler’e (NOCs) ayrılan
TV haklarının paylaştırılmasının idaresinden sorumludur. Bu sorumluluğunu, Olimpik
Dayanışma Komisyonu tarafından onaylanan özel teknik ve mali destek programları
doğrultusunda yerine getirir. NOCs’i ve Kıta Birliklerini, sporlarını geliştirme yönündeki
çabalarında destekler.
Olimpik Dayanışmanın amacı, özellikle ihtiyacı olan NOCs’e destek olmaktır. Bu destek,
IOC ve NOCs arasında ortak oluşturulmuş programlar şeklinde gerçekleşir. IFs’ın teknik
desteğinden de yararlanılabilir.
Olimpik Dayanışma, Olimpik etiğin temellerinin; anlayış, uluslararası işbirliği, kültürel alış
veriş, sporun geliştirilmesi ve barışa dayalı olduğunu ifade eder.
a) Fonlar
Olimpik Dayanışma fonları Olimpik Oyunların yayınlanmasına ilişkin TV haklarından elde
edilen paylardan sağlanır. NOCs için kullanılmaya yönelik bu fon Olimpik Dayanışmanın tek
gelir kaynağıdır.
b) Program ve Bütçe
Son yıllarda NOCs tarafından yürütülen girişimler sonucunda, her bir NOC’nin kendi yapısı
ile bağlantılı farklı gelişim düzeyleri, farklı faaliyetleri, farklı öncelikleri ve farklı ihtiyaçları
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Olimpik Dayanışma, NOCs’in programlarından
yararlanmaları için her NOC’nin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak, faaliyetlerini ilgili
NOC’ye adapte etmek durumundadır.
c) Kıta Programları
İmtiyazlı ortaklar olarak, Kıtasal
uygulanmasında önemli rol oynarlar.

Birlikler

Olimpik

Kıta başına bir Birlik:
Afrika: ANOCA (Afrika Milli Olimpik Komiteleri Birliği)
Amerika: PASO ( Pan Amerikan Spor Örgütü)
Asya: OCA (Asya Olimpik Konseyi)
Avrupa: EOC (Avrupa Olimpik Komiteleri)
Okyanusya: ONOC (Okyanusya Milli Olimpik Komiteleri)
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Dayanışma

programlarının

YAZ OLİMPİK SPORLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atletizm
Kürek
Badminton
Beysbol
Basketbol
Boks
Kano
Bisiklet
Binicilik
Eskrim
Futbol
Cimnastik (Artistik, Ritmik, Trambolin)
Halter
Hentbol
Hokey
Judo
Güreş
Su Sporları (Yüzme, Senkronize Yüzme, Atlama, Su Topu)
Modern Pentatlon
Softbol
Taekwondo
Tenis
Masa Tenisi
Atıcılık Sporları
Okçuluk
Triatlon
Yelken
Voleybol (Salon, Plaj)

KIŞ OLİMPİK SPORLARI
•
•
•
•
•
•
•

Biatlon
Bobsleigh ( Bobsleigh, Skeleton)
Curling
Buz Hokeyi
Kızak
Buz Pateni (Artistik patinaj, Sürat, Kısa Pist Sürat)
Kayak (Kuzey Kombine, Kayaklı Atlama, Serbest, Alp, Kayaklı Koşu, Snowboard)
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IOC TARAFINDAN TANINAN DİĞER SPORLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Havacılık
Bandy
Bilardo
Boules
Bowling
Briç
Satranç
Dans Sporları
Golf
Karate
Korfbol
Cankurtaranlık
Motosiklet
Dağcılık
Netbol
Orienteering
Pelote Basque
Polo
Powerboating
Raketbol
Tekerlekli Paten
Rugby
Surf
Sumo
Tug of War
Sualtı Sporları
Su Kayağı
Wushu

1896’DAN İTİBAREN TÜM OYUNLAR

10

YAZ OLİMPİK OYUNLARI
Atina - 1896
Londra – 1908
Paris – 1924
Berlin – 1936
Melbourn – 1956
Meksiko City – 1968
Moskova – 1980
Barselona – 1992
Atina – 2004

Paris – 1900
Stokholm – 1912
Amsterdam – 1928
Londra – 1948
Roma – 1960
Münih – 1972
Los Angeles – 1984
Atlanta – 1996

St. Louis – 1904
Antwerp – 1920
Los-Angeles – 1932
Helsinki – 1952
Tokyo – 1964
Montreal – 1976
Seoul – 1988
Sidney – 2000

KIŞ OLİMPİK OYUNLARI
Chamonix – 1924
St.Moritz – 1928
Garmish – Partenkirchen – 1936
Oslo – 1952
Cortina d’Ampezzo – 1956
Innsbruck – 1964
Grenoble – 1968
Innsbruck – 1976
Lake Placid – 1980
Calgari – 1988
Albertville – 1992
Nagona - 1998
Salt Lake City – 2002

Lake Placid – 1932
St. Moritz – 1948
Squaw Valley – 1960
Sapporo – 1972
Saraybosna – 1984
Lillehammer – 1994
Torino – 2006

GELECEK OYUNLAR
Beijing – 2008

Londra – 2012

Vancouver – 2010

PARALİMPİK OYUNLAR
Paralimpik Hareketin kökeni 1948’e dayanır. 1948 yılında Sir Ludwig Guttman öncülüğünde
2. Dünya Savaşı gazilerinden omurilik rahatsızlıkları olanlar arasında Stoke Mandaville
Oyunları düzenlenmiştir. Daha sonra diğer engel grupları da kendi Oyunlarını düzenlemeye
başlamışlardır. Zaman içinde tüm sporlar birleşmiş ve Paralimpik Oyunlar düzenlenmeye
başlanmıştır. Bu aşamada bir şemsiye kuruluşa ihtiyaç duyulmuş ve 1982’de ICC
(Uluslararası Paralimpik Oyunlar Koordinasyon Komitesi) kurulmuştur. Daha sonra 1989’da
Duesseldorf - Almanya’da kurulan IPC (Uluslararası Paralimpik Komite) ICC’nin yerini
almıştır. IPC’nin merkezi 1999’dan beri Bonn-Almanya’dır.
Günümüzde Paralimpik Oyunlar, IOC’nin ortaklarından IPC (Uluslararası Paralimpik
Komite) denetiminde, Olimpik Oyunlar ile aynı yıl içinde, farklı engel gruplarından elit
sporcular için düzenlenmektedir. Önemli olan sporcuların engelleri değil atletik edinimleridir.
Paralimpik Oyunlara katılım gittikçe artmaktadır. 1960 yılından 2004 yılına kadar Paralimpik
Oyunlara katılan sporcu sayısı 400’den 3806’ya çıkmıştır.
2001 yılında imzalanan anlaşma uyarınca Paralimpik Oyunlar, 2008’den itibaren Olimpik
Oyunlardan kısa bir süre sonra aynı tesislerde organize edilecektir ve OCOG hem Olimpik
Oyunların hem de Paralimpik Oyunların organizasyonundan sorumlu olacaktır. Konaklama,
yemek, ulaşım, tıbbi hizmetler, bilet satışı, vs, bazı uyarlamalar yapılması kaydıyla, Olimpik
Oyunlar ile aynı olacaktır.
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SPORDA TAHKİM KURULU (CAS)
1983 yılında Başkan Samaranch, sporcuların karşılaştığı problemlerin yasal yoldan
çözümlenmesi amacıyla CAS’ı kurmuştur. CAS’ın amacı, kendisine iletilen spor bağlantılı
anlaşmazlıkların tahkim yoluyla yada spor birimlerinin/kurumlarının kararlarına karşı temyiz
yoluyla çözümlenmesidir.
1993 yılında CAS, yeni bir idari ve mali yapı oluşturarak tamamen bağımsız olmuştur. CAS,
IOC, ASOIF, ANOC VE AUWF Başkanları tarafından imzalanan “Paris Anlaşması” ile
tanınmıştır.
ULUSLARARASI FAIR-PLAY KOMİTESİ (CIFP)
Olimpik Antlaşmada da belirtildiği üzere, Olimpik Hareketin hedefi, sporun “dostluk,
dayanışma ve fair-play ruhu” ile yapılmasına katkı sağlamaktır. Fair-play ruhu, kurallara
uyum, rakibine saygı gösterme ve adaletsiz yada şiddete yönelik davranışlar ile mücadeleyi
kapsar.
Uluslararası Fair-play Komitesi (CIFP), 1963 yılında kurulmuştur. Amacı, spor için elzem
olan fair-play ilkelerini uygulamayı sağlamaktır. Her yıl CIFP, çeşitli kuruluşlardan ve
kamuoyundan aldığı veriler doğrultusunda fair-play ödülleri dağıtır. Sporculara onur ödülleri
ve belgeler verilir.
2002 Salt Lake City Kış Oyunları açılış seremonisinde IOC Başkanı Jacques Rogge aşağıdaki
cümleleri sarf etmiştir: “….. şampiyon olmak, bitiş çizgisini ilk geçmekten daha öte bir
şeydir. Bir şampiyon, kazanandan da öte bir şeydir. Şampiyon, kurallara uyan, dopingi
reddeden, fair-play ruhu ile mücadele eden kişidir.”
DÜNYA ANTİ-DOPİNG AJANSI (WADA)
Son 30 yıldır, sporda doping sosyal fenomeni konusunda bilinçlenme artmaktadır. Sorunun
genel olarak sporcuların sağlığı üzerinde yarattığı tehlikeyi göz önüne alan IOC, 2-4 Şubat
1999 tarihinde Lozan’da Dünya Sporda Doping Konferansı düzenlemiştir.
Bu Konferansı müteakip, 10 Kasım 1999’da Dünya Anti-doping Ajansı (WADA)
kurulmuştur. Misyonu, uluslararası düzeyde dopinge karşı mücadeleyi koordine etmektir.
WADA’nın merkezi Kanada – Montreal’dedir. WADA idaresi, Olimpik Hareketin
temsilcilerinden (IOC, NOCs, IFs ve sporcular) ve beş kıtadan hükümet temsilcilerinden
oluşur.
DÜNYA OLİMPİSTLER BİRLİĞİ (WOA)
WOA, Olimpistleri temsil eden bağımsız global bir kuruluştur. Bu girişim ilk kez 1994 Paris
Birlik Kongresinde Başkan Samaranch tarafından gündeme getirilmiştir. Tüm dünyadan
Olimpik Hareket faaliyetlerinde yer alan yaklaşık 100.000 Olimpistten oluşur.
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