REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO PFKS
ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW PFKS
Przyjęty na zebraniu Komisji Szkoleniowej PFKS w dniu 2.12.2017
Przyjęty na zebraniu Zarządu PFKS w dniu 3.12.2017

Zgodnie z § 5 p. 6 oraz § 26 p.7 Statutu PFKS uchwałą numer 1/03/2015 z dnia 14 marca 2015 r. Zarząd PFKS
ustala następujące zasady współzawodnictwa sportowego Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai oraz
prawa i obowiązki zawodników:
§1
1. Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai jest członkiem Europejskiej Organizacji Karate (EKO), która jest regionalną organizacją Światowej Organizacji Karate WKO.
2. Poprzez Europejską Organizację Karate EKO, Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai jest członkiem Światowej Organizacji Karate (WKO) z siedzibą w Tokio.
3. Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai w ramach działalności statutowej organizuje rywalizację
sportową swoich członków poprzez zawody sportowe oraz określa i zatwierdza skład Kadry Narodowej PFKS, a także może organizować wyjazdy na zawody i zgrupowania sportowe.
4. Do realizacji zadań sportowych związanych z Kadrą Narodową, Zarząd PFKS powołuje na 4-letnią
kadencję trenera koordynatora, który powołuje trenerów współpracujących informując o tym Zarząd PFKS.
§2
1. Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai zrzesza Kluby członkowskie, których zawodnicy posiadają
prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w rywalizacji sportowej organizowanej przez PFKS.
2. Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai na podstawie złożonych Deklaracji Klubów oraz opłaconych składek członkowskich prowadzi centralny rejestr Klubów i wydaje roczny Certyfikat Klubu
PFKS potwierdzający przynależność do PFKS.
3. Zawodnikiem PFKS jest osoba uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym organizowany przez
PFKS, będąca członkiem jednego z Klubów zrzeszonych w PFKS, która podpisała Deklarację zawodnika PFKS i otrzymała Certyfikat Zawodnika PFKS. W stosunku do zawodników niepełnoletnich wymagany jest podpis na Deklaracji zawodnika PFKS przez tego zawodnika i jego opiekuna prawnego.
4. Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai na podstawie złożonych Deklaracji Zawodnika prowadzi
centralny rejestr zawodników i wydaje zawodnikom Certyfikat zawodnika PFKS potwierdzający jego
przynależność Klubową.
5. Zawodnik PFKS, w rywalizacji sportowej może reprezentować barwy tylko Klubu, którego jest członkiem. Wyjątkiem jest wypożyczenie zawodnika do innego Klubu.
6. Zawodnik PFKS może zmienić barwy klubowe zgodnie z Regulaminem Zmiany Barw Klubowych
PFKS.
§3
1. Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai określa szczegółowo prawa i obowiązki związane z
uczestnictwem w rywalizacji sportowej Klubów Sportowych, a także zawodników zrzeszonych w
tych klubach.
2. Członkowie PFKS mają prawo i obowiązek do uczestnictwa w rywalizacji sportowej organizowanej
przez PFKS.
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3. Zawodnicy zrzeszeni w klubach członkowskich PFKS mają prawo do uczestnictwa w krajowej rywalizacji sportowej organizowanej przez Polskie Związki Sportowe, w tym Polski Związek Karate.
4. Zawodnicy PFKS mają prawo do rywalizacji w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy i Pucharach Europy oraz innych turniejach karate organizowanych lub współorganizowanych przez WKO lub EKO na zasadach określonych w regulaminach tych zawodów.
5. Zawodnicy PFKS mają prawo startu we wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje karate za wyjątkiem Mistrzostw Świata, Pucharów Świata, Mistrzostw Europy i Pucharów Europy innych organizacji. Udział zawodników PFKS w Mistrzostwach Świata, Pucharach
Świata, Mistrzostwach Europy i Pucharach Europy innych organizacji karate jest możliwy wyłącznie
po uzyskaniu zgody Zarządu PFKS. O zgodę na ten start zwraca się macierzysty Klub zawodnika w
czasie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy, ale nie krótszym niż 1 miesiąc przed planowanym startem.
6. Zawodnik PFKS jest zobowiązany do godnego reprezentowania Klubu macierzystego oraz PFKS poprzez sportową postawę, przestrzeganie zasad fair play oraz niestosowanie niedozwolonych środków dopingujących.
§4
Regulamin Reprezentacji Polski PFKS podczas oficjalnych startów.
1. Reprezentacja Polski PFKS zobowiązana jest do godnego reprezentowania Kraju oraz dbania o pozytywny wizerunek Reprezentacji.
2. Zarząd PFKS podczas oficjalnych startów zatwierdza rodzaj i miejsce zakwaterowania, wyżywienia,
środków komunikacji i ubioru zawodników. Wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski i ich macierzyste Kluby zobowiązani są do zastosowania się do tych ustaleń. Niezastosowanie się do tych ustaleń
może spowodować dyskwalifikację zawodnika ze startu.
3. W przypadku braku dofinansowania na wyjazd Reprezentacji ze strony PZK lub PFKS, koszt udziału
zawodnika pokrywa macierzysty Klub lub sponsor, co nie zwalnia klubu ani zawodnika z zobowiązania wynikającego z §4 p.2.
4. Koordynator Kadry ustala czas i miejsce zbiórki Reprezentacji na wyjazd. Od momentu zbiórki opiekę i nadzór nad Reprezentacją przejmują trenerzy kadry wskazani przez Koordynator Kadry.
5. Koordynator oraz trenerzy kadry są odpowiedzialni za koordynację działań Reprezentacji związanych z oficjalnym startem (i pobytem z tym związanym) Reprezentacji Polski oraz opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi.
6. Zawodnicy Reprezentacji Polski podlegają regulaminom PFKS, a podczas oficjalnych startów i pobytów z tym związanych zobowiązani są także do podporządkowania się zaleceniom kierownictwa
i trenerów Reprezentacji Polski.
§5
1. W rywalizacji sportowej Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai obowiązuje podział na kategorie
wiekowe i określona minimalna ilość kategorii wagowych dla każdej kategorii wiekowej. Nie dopuszcza się łączenia kategorii wagowych. Dopuszcza się dzielenia kategorii wiekowych i wagowych.
2. Dla każdej kategorii wiekowej określone są szczegółowe przepisy w tym techniki dozwolone i niedozwolone, zestaw obowiązkowych ochraniaczy i czas walki.
3. Szczegółowe przepisy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku złamania regulaminu, Zarząd może złożyć wniosek o ukaranie Klubu do Komisji Dyscyplinarnej.
§6
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1. Za złamanie postanowień niniejszego regulaminu przez zawodnika PFKS, Zarząd Polskiej
Federacji Karate Shinkyokushinkai w ramach organizacji rywalizacji sportowej może nałożyć kary na
tego zawodnika.
2. Zawodnik, który złamie postanowienia niniejszego regulaminu po raz pierwszy może zostać ukarany
przez Zarząd PFKS karami:
a) nagany,
b) dyskwalifikacją z rywalizacji sportowej organizowanej przez PFKS na okres od 3 miesięcy
do 1 roku.
3. Zawodnik, który złamie postanowienia niniejszego regulaminu po raz kolejny może zostać ukarany
przez Zarząd PFKS karą:
a) dyskwalifikacją z rywalizacji sportowej organizowanej przez PFKS na okres od 1 roku do 3 lat.
b) dożywotnią dyskwalifikacją z rywalizacji sportowej organizowanej przez PFKS.
4. Zawodnik PFKS, który spowoduje szkody materialne podczas reprezentowania barw macierzystego
Klubu lub PFKS jest zobowiązany do ich pokrycia.
5. Jeżeli zawodnik PFKS złamie postanowienia niniejszego regulaminu za wiedzą macierzystego klubu,
to Zarząd PFKS może wystąpić do Komisji Dyscyplinarnej PFKS z wnioskiem o ukaranie tego klubu.
6. Zawodnikowi PFKS przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do corocznego Walnego
Zgromadzenia PFKS w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.
§7
1. Zarząd Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai może przyznać nagrody zawodnikowi PFKS za wybitne osiągnięcia w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez PFKS.
2. Zawodnik PFKS, który uzyskał wybitne osiągnięcia w rywalizacji sportowej organizowanej przez PFKS
może zostać nagrodzony przez Zarząd PFKS w postaci:
a) wyróżnienia pisemnego,
b) nagrody rzeczowej,
c) nagrody finansowej określonej przez Zarząd.
§8
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai.
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