Rahvusvahelise Olümpikomitee Istungjärk (IOC Session)
Istugjärk on ROK liikmete üldkoosolek. See on ROK kõrgeim organ. Istungjärk võtab vastu, muudab ja
tõlgendab Olümpiahartat ja tema otsused on lõplikud. Kuigi Istungjärk võib delegeerida otsustusõiguse Täitevkomiteele võetakse kõik olulisemad otused vastu Istungjärkudel hääletades Täitevkomitee poolt esitatud ettepanekute põhjal. Tinglikult võib Täitevkomiteed nimetada valitsuseks ja
Istungjärku parlamendiks.
Istungjärk toimub vähemalt kord aastas, tihti mitme päeva vältel. Olümpiamängude korraldamise
aastal toimuvad Istungjärgud tavapäraselt vahetult OM-i eel. Erakorraline Istungjärk võidakse kokku
kutsuda Presidendi algatusel või vähenalt 1/3 ROK liikmete kirjalikul nõudmisel.
ROK Istungjärgu eesõigus on:
- valida OM korraldajalinn seitse aastat enne mänge;
- valida ROK President, Asepresidendid, Täitevkomitee liikmed ja Täitevkomitee ettepanekul
ROK liikmed;
- muuta Olümpiahartat;
- otsustada OM programmi spordialade arvamise ja väljaarvamise üle;
- otsustada rahvusvaheliste spordialaliitude, rahvuslike olümpiakomiteede ja teiste
spordiorganisatsioonide tunnustustaotluste või tunnustusest loobumise üle;
- otsustada eelolevate Istungjärkude korralduskoha üle (erakorralise Instunjärgu koha määrab
President)
- kinnitada ROK-i raporteid ja eelarvet
Istungjärgu protseduurireeglid
ROK Istungjärgul kohaldatakse otsuste vastuvõtmisel järgmisi protseduurireegleid:
- Istungjärku juhatab President, tema eemalolekul pikima staažiga Asepresident;
- nõutud osaluskvoorum Istungi läbimiimisek on pool kõigist ROK liikmetest pluss üks liige;
- igal ROK liikmel on hääleõigus, volitusega hääletada ei saa. Erapooletut hääletamist ja rikutud
hääletussedeleid ei arvestata;
- ROK liige peaks üldreeglina jääma hääletamisest kõrvale, kui otsustatakse linna (OM,
Istungjärgu, Olümpiakongressi korraldamine), isiku (isikuvalimised, ROK liikme valimised) ja
muid tema riigiga/rahvusliku olümpiakomiteega seotud küsimusi;
- otsused Istungjärgul võetakse vastu lihthäälteenamusega. 2/3 Istungjärgul osalejate
poolthäältest on nõutud Olümpiaharta põhiprintsiipide ja reeglite muutmiseks;
- OM korraldajalinna valimine peab toimuma riigis, kelle linn ei kandideeri;
- OM korraldajaks valimiseks peab kandidaatlinn saama üle poole valimistel antud häältest. Kui
selles hääletusvoorus ükski kandidaatlinn ei saa üle poole häältest, arvatakse kõige vähem
hääli saanud linn välja ning korraldatakse järgmine hääletusvoor. Hääletusvoore jätkatakse,
kuni üks kandidaatlinnadest saab häälteenamuse;
- ROK President, Asepresidendid ja Täitevkomitee liikmed valitakse Istungjärgul salajase
hääletuse teel, valituks saamiseks nõutav üle poole valimistel antud häältest. Kui selles
hääletusvoorus ükski kandidaat ei saa üle poole häältest, arvataks kõige vähem hääli saanud
kandidaat välja ja korraldatakse järgmine hääletusvoor. Hääletusvoore jätkatakse, kuni üks
kandidat saab häälteenamuse.

