REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Comisiilor Naționale de Karate de Stil
din cadrul Federaţiei Române de Karate
CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art.1. Activitatea stilurilor de karate (si a versiunilor de stil derivate din stilurile
de baza) din F.R. Karate se desfășoară în cadrul Comisiilor Naționale de Karate de Stil
denumite în continuare C.N.K.S. Aceste comisii nu au personalitate juridica.
Reprezentarea si afilierea internationala a acestora este facuta de F.R. Karate, toate
documentele comisiilor vor avea antetul F.R. Karate, iar stampila va fi doar a F.R.
Karate.
Condițiile de constituire a C.N.K.S. sunt următoarele:
a) minimum 10 cluburi afiliate la F.R. Karate;
b) existenta unei afilieri a F.R. Karate la o organizație internațională de stil
(federație, uniune, confederație, etc.), autorizată de M.S.;
c) recunoașterea în scris, pana la data constituirii, din partea federației
internaționale de stil, a F.R. Karate ca unică organizație din Romania afiliată
la aceasta;
d) termenul limită de constituire va fi stabilit de Comitetul Director al F.R.
Karate.
Art.2. Includerea cluburilor in cadrul unei C.N.K.S. se va face printr-o cerere tip
depusa la secretariatul F.R.Karate si aprobarea acesteia de catre Presedintele comisiei
dorite.
O structura sportiva afiliata la F.R. Karate poate face parte dintr-o singura CNKS
intr-un moment dat.
Art.3. Excluderea cluburilor din cadrul C.N.K.S. se va face:
a) la cerere;
b) Prin decizia Presedintelui C.N.K.S. ca urmare a:
- neparticiparii la activitatile comisiei nationale de karate de stil timp de un an
competitional.
- unui comportament nesportiv, al unui limbaj defaimator si insultator al
membrilor clubului in cauza, la adresa membrilor altor cluburi din cadrul
comisiei, a membrilor conducerii acesteia, sau a membrilor altor structuri ale F.R.
Karate, incompatibil cu spiritul si principiile promovate de karate do;
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- neaderarii la managementul si optiunile urmarite si promovate de comisie, avand
ca scop sprijinul sustinut al activitatilor comisiei si dezvoltarii permanente a
acesteia.
Art.4. C.N.K.S. din cadrul Federaţiei Române de Karate îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu cele ale statutului F.R. Karate şi cu cele
ale prezentului regulament.
Art.5. C.N.K.S. din cadrul F.R. Karate se organizează şi funcţionează după
prezentul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Comitetul Director al F.R.
Karate.
Art.6. Activitatile C.N.K.S. pot fi finanțate din bugetul F.R. Karate.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate ale Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.7. Scopul - organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităţii stilurilor de karate
sub toate formele lor, fără descriminari politice, rasiale, religioase, de sex sau vârstă.
C.N.K.S. din cadrul Federaţiei Române de Karate vor promova atât latura sportivă a
karate-ului, cât şi cea educativă, tradiţională şi spirituală. C.N.K.S. vor duce o politică de
mărire a numărului de practicanţi şi cluburi sportive, dintre care să fie selectaţi, prin
intermediul campionatelor Naționale, cei mai valoroşi sportivi, care să reprezinte România,
în competiţiile internaționale de Karate de stil.
Art.8. Principalele obiecte de activitate ale C.N.K.S. sunt:
a)
organizarea şi controlul activităţii de practicare a stilurilor de karate pe
teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare;
b)
organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de Karate de stil pe
plan naţional;
c)
C.N.K.S. sprijină activitatea cluburilor sportive membre, care au ca activitate
principală iniţierea şi performanţa în domeniul Karate de stil, în vederea dezvoltării karateului la nivel naţional ca sport de masă;
d)
promovarea stilurilor de karate şi a Karate-ului românesc, prin participarea
loturilor Naționale de stil şi ale cluburilor, în competiţiile internaționale;
e)
dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între C.N.K.S. şi cluburile
sportive, asociaţiile judeţene de Karate, celelalte comisii Naționale de stil de karate din
cadrul F.R.
f)
organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare
continuă a sportivilor, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale pe plan
internaţional;
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g)
promovarea spiritului de fair-play în activitatea stilurilor de karate,
combaterea violentei şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în practicarea Karateului;
h)
formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare a
specialiştilor din cadrul stilurilor de karate;

CAPITOLUL III Atribuţiile Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.9. C.N.K.S. organizează activitatea stilurilor de karate din F.R. Karate, în
temeiul prezentului Regulament, normelor si regulilor in vigoare ale F.R.Karate si
Ministerului Sportului
Art.10. În scopul realizării obiectivelor sale, C.N.K.S. îndeplinesc următoarele
atribuţii principale:
a) elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare tehnice pentru activitățile
specifice;
b) elaborează o strategie naţională de dezvoltare a stilurilor de karate şi veghează la
punerea ei în practică;
c) stabilesc calendarul competiţional sportiv anual al stilurilor de karate în corelaţie cu
calendarul internaţional al WKF, EKF, FBK, federatiilor internationale de stil şi F.R.
Karate;
d) organizează activităţile, campionatele şi competiţiile oficiale de Karate ale stilurilor
de karate pe plan naţional în baza regulamentelor şi normelor adoptate potrivit
prezentului Regulament, al Statutului F.R. Karate şi al organizaţiei internaționale la
care este afiliată;
e) elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi participare a loturilor
Naționale la competiţiile oficiale internaționale de Karate de stil;
f) C.N.K.S. coordoneaza organizarea, anual, a Campionatelor Naționale şi Cupei
României de stil, C.N.K.S. coordoneaza organizarea şi participarea la competiţii oficiale
internaționale solicitând în prealabil autorizarea Ministerului Sportului prin Comitetul
Director al F.R. Karate, iar campionatele şi rezultatele obţinute la acestea vor fi
recunoscute de F.R. Karate, cu drepturi depline şi din punct de vedere al punctajelor
acordate, al raportării lor la M.S. şi al clasamentelor întocmite de F.R. Karate;
g) întreprind măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la competiţiile de Karate
din stiluri, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în
Karate în stilurile corespondente;
h) întreprind măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor
interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial
capacitatea fizică a sportivilor;
i) coordoneaza organizarea în România a competiţiilor internaționale de stil cu acordul
F.R. Karate si MS, în baza regulamentelor organizațiilor internaționale de stil la care
sunt afiliate prin F.R. Karate;
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j) coordoneaza organizarea de stagii de pregătire de stil , susţinute de către persoane
autorizate din ţară sau din străinătate, pentru sportivi si antrenori;
k) dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu forurile internaționale de specialitate;
l) coordoneaza organizarea de acţiuni specifice de voluntariat în cadrul stilului;
m) C.N.K.S. pot încheia protocoale de colaborare prin F.R. Karate cu organizatii de stil
(federatii, asociatii, ligi, etc.) care au acelaşi obiect de activitate în vederea
dezvoltării activităţii specifice de stil şi a ridicării nivelului tehnic al sportivilor,
arbitrilor şi a antrenorilor. Obiectul acestor protocoale constă în organizarea de
competitii, cursuri, stagii, cantonamente, examinari grade, demonstraţii, etc.
n) Presedintele C.N.K.S. propun C.O.G.K. omologarea gradelor superioare din cadrul
comisiei
CAPITOLUL IV Conducerea Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.11. C.N.K.S. din cadrul F.R. Karate sunt conduse de către un Consiliu Director
format din 5 membri:
-Presedinte
-Vicepresedinte
-Vicepresedinte
-Director Tehnic
-Secretar
Președinte va coordona toata activitatea Comisiei Naționale de Karate de Stil.
Acesta are drept de control si analiza a activitatii Comisiei. Toate solicitarile si
documentele inaintate de catre cluburile federatiei vor trebui sa aiba acordul favorabil al
Presedintelui C.N.K.S. pentru a putea fi inregistrate la secretariatul F.R. Karate. Poate
propune sanctiuni in cazul incalcarii regulamentelor in vigoare. Avizeaza loturile nationale
de stil si poate detine si rolul de antrenor coordonator al loturilor nationale de stil (daca
detine calificarea de antrenor de karate). Decide includerea sau excluderea structurilor
sportive din CNKS. Va decide numele celorlalti membrii ai Consiliului Director al
comisiei.
Presedintele CNKS este numit de Comitetul Executiv al F.R.Karate.
- Un vicepresedinte care va coordona activitatea de organizare a competitiilor de
stil, marketing si imagine a CNKS.
-Un vicepresedinte care va raspunde de activitatea de arbitraj in desfasurarea
Campionatelor Nationale de stil si a Cupelor Romaniei de stil. Acesta va intocmi, impreuna
cu presedintele CCA al FR Karate, delegarea arbitrilor pentru fiecare competitie in parte,
iar aceasta va fi inaintata spre avizare Presedintelui CNKS.
-Director tehnic de stil, care răspunde de stabilirea strategiilor de dezvoltare ale
stilului de Karate și de activitatea de Karate-Do. Va detine calificarea de antrenor de karate
si o vechime corespunzatoare in practicarea stilului. Acesta va contribui la constituirea
loturilor nationale de stil si poate fi desemnat antrenor coordonator de lot national de stil.
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Secretar, care răspunde de activitatea administrativă specifică a Comisiei Naționale
de Karate de Stil;
Cei doi Vicepresedinti, Directorul Tehnic si Secretarul vor fi numiti de catre
Presedintele CNKS.
In situatia in care Presedintele CNKS nu-si poate exercita mandatul, acesta va
imputernici, in scris, pe oricare dinte ceilalti membri ai Consilului Director al comisiei, cu
toate atributiile sale.
Dupa comunicarea numirii, Presedintele CNKS va comunica Comitetului Executiv
numele celorlalti membrii Consiliului director al comisiei in termen de maximum 7 zile.
Consiliul Director al Comisiei Naționale de Karate de Stil din cadrul F.R. Karate se
întruneşte ori de câte ori este necesar, pentru buna desfăşurare a activităţii comisiei.
În urma şedinţelor, consemnate într-un proces-verbal, Preşedintele Comisiei
Naționale de Karate de Stil, poate emite Decizii, care vor fi respectate de către toţi membrii
comisiei.
CAPITOLUL V Dispoziţii finale
1. Activitatea CNKS se va desfasura neingradit, si se va baza pe aceleasi principii
precum ale celorlalte comisii tehnnice din cadrul FR Karate, cu respectarea tuturor
normelor si regulamentelor in vigoare ale FR Karate si MS.
2. Ca si in cazul comisiilor tehnice, comunicarea CNKS se va face catre si prin
intermediul FR Karate. In acest sens vor fi intocmite referate semnate de presedintii
Comisiilor sau persoanelor imputernicite cu atributiile acestora si inaintate spre aprobare
si solutionare/transmitere FR Karate.
3. Competitiile nationale de stil pot fi organizate si de catre o structura sportiva
membra a comisiei de stil in baza unui contract cu federatia. In aceasta situatie va fi depus
la secretariatul FR Karate in termen de 5 zile de la desfasurarea competitiei un dosar
complet care va cuprinde copii dupa tabelele de inscriere, rezultatele obtinute, delegarea
arbitrilor si un decont de incasari si cheltuieli. Toti arbitrii delegati vor poseda licenta FR
Karate in vigoare.
4. Pe mijloacele de premiere (diplome, medalii, cupe) si promovare (bannere, afise,
panouri publicitare, etc.) o sa apara in mod obligatoriu numele si sigla FR Karate, numele
comisiei si sigla MS si, optional, numele si siglele federatiilor internationale de stil
corespondente.
5. Arbitrii de stil sunt acei arbitrii care, pe langa licenta nationala in vigoare, sunt
licentiati de catre o federatie internationala de stil la care FR Karate este afiliata.
Activitatea nationala si internationala a acestora va fi coordonata de vicepresedintele
CNKS in colaborare cu CCA a FR Karate.
Art.12. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Comitetului Director al F.R.
Karate din data 05.10.2022
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