CODUL ETIC AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARATE
Acest Cod Etic al Federaţiei Române de Karate este intocmit conform cu Statutul si Regulamentul
de Organizare si Functionare a FR Karate, respectand totodată si regulile de origine ale karate-ului din
Japonia, tara de origine a acestei ramuri de sport, dupa cum urmeaza:
1. Starea de corectitudine si dreptate - care trebuie insotita permanent de rabdare si de
intelegere fata de cei din jur, atat in activitatea sportiva cat si in afara acesteia.
2. Curajul - reprezinta initiativa si determinare, adica ceea ce se face trebuie sa aiba un aspect
de seriozitate si luciditate avand permanent un autocontrol.
3. Bunavointa - solicita atentie permanenta fata de ceilalti, insotita de un ajutor pentru acestia,
cu scopul final de intr-ajutorare mutuala, in dorinta de a face bine;
4. Politetea - reprezinta interesul acordat celor cu care se intra in contact, indiferent de starea
acestora si se manifesta prin gesturi si atitudini sincere; Politetea este caracterizata prin,
ceremonial si eticheta.
5. Sinceritatea - este atitudinea de considerare directa si lipsita de lasitate, fata de cei cu care se
intra in contact, aceasta fiind remarcata prin cuvantul, care trebuie sa fie o garantie
suficienta;
6. Onoarea - este caracterstica karate-ului, transmisa de multe generatii, ca facand parte din
codul moral al practicantilor acestei ramuri de sport, prin care se conserva respectul fata de
sine si maniera comportamentala fata de altii;
7. Fidelitatea - este acea calitate prin care practicantii karate-ului isi manifesta loialitatea in
idealurile urmarite;
8. Controlul de sine - aceasta este cea mai importanta calitate a practicantilor karate-ului, ea
fiind regula de baza, transmisa de fondatorii karate-ului japonez, prin aceasta sunt
respectate: curajul, politetea , onoarea, loialitatea, modestia, respectarea pentru toate
valorile, atat in interiorul activitatii specifice, cat si in afara acesteia, cu scopul de integrare,
imediata si armonioasa a practicantilor de karate in societate.
Codul Etic al Federaţiei Române de Karate reprezintă un set de reguli care au ca scop sa
constituie un ghid pentru toti membri (sportivi, instructori, antrenori, arbitri, oficiali sau personal
administrativ), acestia trebuind sa aiba un comportament care sa se integreze intr-o activitate, care sa
respecte atat regulamentele FR Karate cat si regulile si regulamentele specifice elaborate de Ministerul
Tineretului si Sportului si COSR.
Cluburile sportive, Asociaţiile Judeţene de Karate, precum si cea a Municipiului Bucureşti, trebuie
sa respecte Statutul, Regulamentul de Organizare si Functionare si Codul Etic al FR Karate, aceste
structuri sportive fiind reprezentanţii teritoriali ai FR Karate.
Sportivii, antrenorii, arbitri, oficialii, si alte persoane care sunt integrate in activitatea specifica a
FR Karate, trebuie sa respecte principiile enumerate mai jos:
Cap. I - RESPECT AL DEMNITĂŢII ŞI AUTORITĂŢII
1. Toti Membrii Federaţiei Române de Karate care participa la activitatile organizate de FR
Karate, precum si cele organizate de structurile afiliate la FR Karate, trebuie sa dea dovada de respect si
stima pentru autorităţile sportive naţionale şi internaţionale, respectând totodată reprezentanţii acestora, in
conformitate cu regulamentele elaborate de aceste autoritati.
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2. Respectul „drepturilor omului” şi al demnităţii umane este o cerinţă fundamentală a activităţii în
karate, în plan naţional şi internaţional.
3. Nici o formă de discriminare nu va fi tolerată între participanţii la activitatea sportivă în raport
de rasă, sex, apartenenţă etnică, opinie filozofică, politică sau religioasă ori statutul lor familial.
4. Orice practică ce poate aduce atingerea integrităţii fizice, psihice sau intelectuale a
participanţilor la antrenamente sau competiţii este interzisă. Dopajul este interzis în orice formă, la toate
nivelurile, prevederile menţionate de Legea nr. 552/2004 vor fi aplicate.
5. Orice hărţuire fizică, morală, profesională sau sexuală este interzisă.
6. FR Karate, prin colegiile şi comisiile din subordine, trebuie sa asigure conditii corespunzatoare
de desfasurare a activitatii si sa asigure asistenta medicala, in functie de necesitati. F.R. Karate va
respecta si va face cunoscut structurilor afiliate prevederile Legii nr. 4/2008, care se refera la prevenirea si
combaterea violentei fizice si verbale in cadrul desfasurarii activitatilor de pregatire, competitionale sau
alte manifestari sportive specifice.
Cap. II - INTEGRITATE MORALĂ
1. Membrii FR Karate sau reprezentanţii acesteia, nu pot accepta, solicita sau propune nici o
remunerare, comision, avantaj material sau favoare în relaţia cu organizatorii competiţiilor oficiale sau în
relaţia cu partenerii.
2. Membrii FR Karate, sportivi, arbitri, oficiali, nu trebuie sa exercite nici o presiune pentru
influenţarea votului sau pentru luarea unei decizii şi trebuie să aibă permanent o atitudine care sa nu
influenteze obiectivitatea arbitrilor.
3. Membrii FR Karate, reprezentantii acestora sau reprezentanţii FR Karate, atat la actiunile din
tara cat si aflaţi în deplasări, pe plan intern sau internaţional, trebuie să aibă un comportament corect, să
observe şi să declare orice conflict de interese între organizatori şi organizaţia de care aparţin, să
informeze imediat preşedintele FR Karate sau al respectivelor organizaţii, după caz.
4. Membrii FR Karate, reprezentantii acestora sau reprezentanţii FR Karate, la actiunile din tara
sau in cadrul delegaţiilor oficiale, trebuie sa acţioneze cu tact si atenţie, sa se abţină in a face declaraţii
necontrolate sa dea dovada de demnitate si de fair-play si sa nu ia decizii care pot atrage sanctiuni, sau
pot aduce atingere reputaţiei federaţiei.
Cap. III - RELAŢIILE DE COLABORARE
1. FR Karate in cadrul raporturilor de afiliere cu WKF, EKF si organismele internationale de stil
are relaţii armonioase in conformitate cu principiile Cartei Olimpice, este neutra politic si respecta
principiul nediscriminarii, acestea fiind regulile de baza are tuturor organizatiilor internationale la care
este afiliate FR Karate.
2. Relaţiile cu Ministerul Tineretului si Sportului sunt prioritare pentru FR Karate si se desfăşoară
în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, ale Regulamentului de
aplicare a acesteia aprobat prin HG nr. 884/2001 şi ale Statutului Federaţiei Române de Karate.
3. Structurile afiliate şi reprezentanţii acestora nu pot reprezenta federaţia în relaţiile dintre ele pe
plan intern şi nici pe plan internaţional, decât cu mandat aprobat de către Comitetul Director al FR
Karate, în situaţii speciale.
4. Structurile afiliate şi reprezentanţii acestora au datoria să respecte statutul FR Karate,
regulamentele, hotărârile federaţiei, precum şi principiile de loialitate, coeziune, moralitate şi spirit
sportiv, să conserve şi să respecte imaginea şi prestigiul federaţiei şi ale organismelor la care este afiliata
FR Karate, precum si a reprezentantilor acestora.
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Cap. IV - SANCŢIUNI PRIVIND NERESPECTAREA CODULUI ETIC
Pentru incalcarea prevederilor prezentului Cod se pot da cel putin, fara a se limita, urmatoarele
categorii de sanctiuni:
 Mustrare;
 Mustrare scrisa cu avertisment;
 Suspendarea din activitate pe o perioadă determinată;
 Retragerea sau anularea unor distincţii sau drepturi acordate de FR Karate;
 Retrogradarea ca antrenor sau arbitru pe o perioadă determinată;
 Retragerea calităţii de arbitru;
 Suspendarea pe viaţă şi/sau excluderea din FR Karate;
 Deferirea către organele de justiţie pentru infracţiuni grave.
Toate sanctiunile se vor acorda in concordanta cu Regulamentul Comisiei de Disciplina si Etica
Sportiva a FRK.
Cap. V - DISPOZIŢII FINALE
1. Toţi membrii FR Karate, trebuie să contribuie la respectarea şi aplicarea Codului Etic, şi au datoria
să informeze Comitetul Director in legatura cu orice nerespectare a prezentului cod, a statutului şi a
regulamentelor FR Karate.
2. În fiecare an Comitetul Director al FR Karate va analiza modul de aplicare a prezentului cod, prin
comisiile de specialitate va aplica sancţiuni în funcţie de gravitatea faptelor şi va aduce modificări, in
cazul in care acestea se impun.
3. Prezentul Cod Etic a fost modificat si aprobat de către Comitetul Director al Federaţiei Române de
Karate la data de 20 martie 2016.
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