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 din F.R. Karate se desfășoară în cadrul
Comisiilor Naționale de Karate de Stil denumite în continuare C.N.K.S.
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.T.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 C.N.K.S. se va face astfel:
a) clubul va depune la secretariatul F.R. Karate o cerere tip, prin care va
solicita intrarea intr-o comisie nationala de karate de stil si in care va fi specificat ca nu
fac parte din altă comisie națională de karate de stil;
b) se face dovada practicarii stilului de karate specific comisiei si se va acorda
o licenta de catre o comisie formata din presedintele C.N.K.S. si alti doi membri;
c) prin votul Consiliului Director al C.N.K.S., la propunerea Presedintelui
C.N.K.S.
Art.3. Excluderea cluburilor din cadrul C.N.K.S. se va face:
a) la cerere;
b) prin vot al Consiliului Director al C.N.K.S., la propunerea 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;
- neaderarii la managementul si optiunile urmarite si promovate de
comisie, avand ca scop sprijinul sustinut al activitatilor comisiei si dezvoltarii
permanente a acesteia.

1

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. Pe plan internaţional, C.N.K.S. sunt afiliate, prin F.R. Karate, la federațiile
internaționale de stil corespondente.
Art.7. Activitatile C.N.K.S. sunt finanțate din bugetul F.R. Karate.
CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate ale Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.8. 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.9. 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
karate-ului 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. Karate, bazate pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi
coeziune;
f) elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern în concordanta cu
regulamentele federatiilor internaționale corespondente la care sunt afiliate prin F.R.
Karate;
g) organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a
sportivilor, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale pe plan internaţional;
h) promovarea spiritului de fair-play în activitatea stilurilor de karate, combaterea
violentei şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în practicarea Karate-ului;
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i) formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare a
specialiştilor din cadrul stilurilor de karate;
j) prin comisiile tehnice de specialitate, asigură elaborarea şi realizarea planurilor
de pregătire, cât şi stabilirea obiectivelor de performanţă în vederea participării
sportivilor de valoare la competiţiile internaționale de stil;
k) reprezentarea şi apărarea intereselor stilurilor de karate din România pe plan
intern şi internaţional.
CAPITOLUL III
Atribuţiile Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.10. C.N.K.S. organizează activitatea stilurilor de karate din F.R. Karate, în
temeiul prezentului Regulament, normelor şi hotărârilor (decizii) adoptate de organele
sale potrivit competenţelor stabilite prin acest Regulament.
Art.11. 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) beneficiază de venituri din bugetul F.R. Karate, conform repartizării făcute
prin hotărârea Comitetului Director al F.R. Karate;
d) stabilesc calendarul competiţional sportiv anual al stilurilor de karate în
corelaţie cu calendarul internaţional al WKF, EKF, FBK, federatiilor international de stil
şi F.R. Karate;
e) 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;
f) elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi participare a
loturilor Naționale la competiţiile oficiale internaționale de Karate de stil;
g) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de Karate din
stiluri pe baza unor regulamenet propri de funcţionare, în concordanță cu regulamentele
federaţiilor internaționale la care sunt afiliate prin F.R. Karate;
h) C.N.K.S. coordoneaza organizarea, anual, a Campionatelor Naționale şi
Cupei României de stil, la toate probele şi categoriile de vârstă şi de greutate, în
conformitate cu regulamentele federațiilor internaționale de stil corespondente la care
sunt afiliate prin 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.T.S. şi al clasamentelor întocmite de F.R. Karate;
i) C.N.K.S. coordoneaza organizarea şi participarea la competiţii oficiale
internaționale solicitând în prealabil autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin
Comitetul Director al F.R. Karate, iar campionatele şi rezultatele obţinute la acestea vor fi
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recunoscute de F.R. Karate, cu drepturi depline şi din punct de vedere al punctajelor
acordate, al raportării lor la M.T.S. şi al clasamentelor întocmite de F.R. Karate;
j) propune Vicepreședintelui de Stil al F.R. Karate, conform art. 34, punctul 3,
litera c) din Statutul F.R. Karate, antrenori coordonatori de stil şi antrenori de lot pentru
stilurile pe care le reprezintă, pentru a face parte din Colegiul Naţional al Antrenorilor;
k) propune Vicepreședintelui de Stil al F.R. Karate, conform art. 34, punctul 3,
litera d) din Statutul F.R. Karate, Arbitri Naţionali de Karate pentru stilurile pe care le
reprezintă, pentru a face parte din Comisia Centrală a Arbitrilor din cadrul F.R. Karate;
l) 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;
m) întreprind măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii
substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod
artificial capacitatea fizică a sportivilor;
n) coordoneaza organizarea în România a competiţiilor internaționale de stil cu
avizul F.R. Karate şi acordul MTS, în baza regulamentelor organizațiilor internaționale
de stil la care sunt afiliate prin F.R. Karate;
o) coordoneaza organizeazarea de stagii de pregătire, susţinute de către
persoane autorizate din ţară sau din străinătate, pentru sportivi, antrenori sau arbitri;
p) dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu forurile internaționale de
specialitate;
q) coordoneaza organizarea de acţiuni specifice de voluntariat în cadrul stilului;
r) 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.
s) C.N.K.S. propun C.O.G.K. omologarea gradelor superioare din stilurile
corespondente obținute în organismele de stil cu care acestea au incheiat protocoale de
colaborare prin F.R. Karate;
t) exercită autoritatea disciplinară în domeniile lor de activitate, în termenii
prevăzuţi de Legea nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit
Statutului F.R. Karate şi a prezentului Regulament.
CAPITOLUL IV
Structura organizatorică şi funcţionarea
Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.12. În structura organizatorică a C.N.K.S. functionează urmatoarele comisii
tehnice:
Comisia de Coordonare Competiţii de stil formată din 3 membri (președinte,
vicepreședinte, secretar)
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Comisia Antrenorilor de stil, formată din 3 membri (președinte, vicepreședinte,
secretar)
Comisia Arbitrilor de stil, formată din 3 membri (președinte, vicepreședinte,
secretar)
Comisia de Omologare a Gradelor Superioare în Karate formată din 3 membri
(președinte, vicepreședinte, secretar).
Comisiile tehnice din cadrul C.N.K.S. ale F.R. Karate, sunt subordonate
preşedintilor C.N.S.K..
Art.13. Principalele atribuţii ale Comisiei de Coordonare Competiţii de Stil din
cadrul C.N.K.S., sunt următoarele:
a) asigură coordonarea organizării şi desfăşurarii competiţiilor Naționale de
Karate de stil;
b) elaborează împreună cu Comisia Antrenorilor de stil
calendarul
competițional anual intern de stil;
c) asigură corelarea calendarului anual intern al C.N.K.S. cu calendarul
competiţional al F.R. Karate precum si calendarul competitional al federatiilor
internaționale de stil;
d) avizeaza documentaţia rezultată în urma desfăşurării competiţiilor de stil;
e) propune soluţionarea litigiilor privind legitimarea şi transferarea sportivilor
din secţiile de Karate, pe care le ratifică, sau le anulează pe cele dovedite ca fiind
neregulamentare;
f) ţine evidenţa nominală a secţiilor afiliate.
Art.14. Principalele atribuţii ale Comisiei Antrenorilor de stil din cadrul C.N.K.S.
sunt următoarele:
a) elaborează și actualizează „Concepţia de selecţie" si ,,Orientarea metodică"
în stil;
b) avizează programele si planurile de pregătire ale loturilor reprezentative de
karate de stil;
c) analizează prestația sportivilor, la toate nivelurile loturilor Naționale de
Karate din stiluri în cantonamente de pregatire centralizată, competiții interne si
internaționale, făcând propuneri nominale pentru îmbunătățirea performanțelor;
d) participă la elaborarea calendarului intern şi internaţional al C.N.K.S.;
e) coordonează perfecționarea antrenorilor din stil, corespunzător necesităţilor
reale de pregătire a sportivilor în spiritul marii performanţe ;
f) organizează consfătuiri metodice, schimburi de experienţă în ţară şi în
străinătate şi documentări tehnice de specialitate ;
g) propune, împreuna cu președintele C.N.K.S., prin vicepreședintele de resort,
Comitetului Director numirea antrenorilor la loturile Naționale de Karate de stil ;
h) propune Comitetului Director al F.R. Karate componenţa loturilor Naționale
de stil, împreuna cu președintele C.N.K.S.; în vederea obtinerii unor performante
maxime, loturile Naționale de stil pot fi completate cu sportivi din alte comisii Naționale
de karate de stil cu care comisia proprie de karete de stil are protocoale încheiate în acest
sens;
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i) întocmeşte şi ţine evidenţa antrenorilor şi instructorilor de Karate de stil din
întreaga ţară;
j) colaborează cu celelalte comisii tehnice din cadrul comisiei Naționale de stil
pentru soluţionarea oricaror probleme specifice;
k) editează lucrări cu caracter tehnico-metodic.
Art.15. Atribuţiile Comisiei Arbitrilor de stil din cadrul Comisiei Naționale de
Karate de stil, sunt următoarele:
a) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de Karate de stil;
b) contribuie în mod permanent la ridicarea nivelului teoretic şi practic al
arbitrilor, printr-o îndrumare temeinică şi competentă;
c) asigură formarea şi perfecţionarea unui corp corespunzător de arbitri de stil;
d) întocmește, dezbate şi adoptă programele de perspectivă a activităţii de
arbitraj din stil;
e) analizează si propune adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a organizării şi
desfăşurării activităţii de arbitraj din stil;
f) asigură organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare și/sau
perfectionare, examenelor de licentiere si de promovare în categorii superioare a
arbitrilor şi testarea nivelului pregătirii lor;
g) stabilește delegarea arbitrilor la competiţiile oficiale de stil interne si
propune Comitetului Director delegarea arbitrilor pentru participarea la competitiile
internaționale de stil ce se dispută în ţară şi peste hotare, indiferent de categorie;
h) ţine evidenţa arbitrilor de Karate de stil din întreaga ţară şi răspunde de
activitatea curentă a acestora;
i) judecă în primă instanţă abaterile disciplinare ale arbitrilor şi comportările
tehnice necorespunzătoare la competiţiile de Karate de stil arbitrate; ţine evidenţa
sancţiunilor aplicate arbitrilor de Karate de stil.
Art.16. Atribuţiile Comisiei de Omologare a Gradelor Superioare în Karate din
C.N.K.S., sunt următoarele:
a) stabilește criteriile de omologare a gradelor superioare din stil obținute în
urma examinarii în organismele de stil cu care C.N.K.S. au protocale încheiate în acest
sens prin F.R. Karate;
b) ţine o evidenţă strictă a tuturor membrilor din Comisia Naţională de Karate
de stil din cadrul F.R. Karate, care deţin grade DAN (centuri negre).
CAPITOLUL V
Conducerea Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.17. C.N.K.S. din cadrul F.R. Karate sunt conduse de către un Consiliu
Director format din:
Președinte, care răspunde de activitatea Comisiei Naționale de Karate de Stil.
Acesta are drept de control, analiza a activitatii Comisiei. Toate solicitarile si
documentele inaintate de catre cluburi 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
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nationale de stil si detine si detine rolul de antrenor coordonator al loturilor nationale de
stil(daca detine calificarea de antrenor de karate).
Candidatul la functia de Presedinte si Presedintele ales trebuie sa aiba
recomandarea si suportul,pentru aceasta functie din partea Federatiei Internationale de
Stil la care FR Karate este afiliata pentru stilul respective. In cazul incetarii acestui
suport,vor avea loc alegeri in C.N.K.S. ,in maximum 45 de zile
Presedinte Executiv, la propunerea si cu suportul Presedintelui Federatiei
Internationale de Stil la care este afiliata F.R. Karate, in scopul dezvoltarii stilului
respectiv in Romania.Acesta va prelua atributiile Presedintelui ,prin imputernicire scrisa,
atunci cand acesta nu-si poate executa mandatul.
2 Vicepreşedinti, dintre care unul preia atribuțiile președintelui prin delegare
scrisa pe perioada în care acesta nu poate să-și exercite atribuțiile;
Secretar, care răspunde de activitatea administrativă specifică a Comisiei
Naționale de Karate de Stil;
Director tehnic de stil, care răspunde de stabilirea strategiilor de dezvoltare ale
stilului de Karate și de activitatea de Karate-Do.
Membru, numit de Presedintele C.N.K.S., in cazul in care exista Presedinte
Executiv.
Presedintele si Presedintele Executiv vor fi numiti de catre Federatia Internationale
de Stil la care CNKS este afiliata prin F.R. Karate.In cazul in care nu exista acest suport
international, acestia precum si ceilalti membri eligibili ai Consilului Director al
C.N.K.S. din cadrul F.R. Karate vor fi alesi prin vot deschis de către membri Comisiei
Naționale de Karate de Stil care au drept de vot în F.R. Karate, pe principiul un membru,
un vot. Alegerile au loc o dată la 4 ani. În caz de necesitate se pot desfășura alegeri
anticipate parțiale sau generale.
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.
C.N.K.S. pot avea presedinti de onoare votați de Consiliul Director al C.N.K.S.
prin vot deschis la propunerea președintelui comisiei
Art.18. Presedintele C.N.K.S. numeste presedintii de comisii tehnice ale
C.N.K.S. Consiliul Director al C.N.K.S. va valida componenta acestor comisii tehnice.
CAPITOLUL VI
Finanţarea activităţii Comisiilor Naționale de Karate de Stil
Art.19. Sursele de finanţare ale activitatilor Comisiei Naționale de Karate de Stil
sunt următoarele:
a) o cotă parte din alocaţiile de la bugetul de stat acordate şi virate de către
Ministerul Tineretului şi Sportului în conturile F.R. Karate, stabilită de Comitetul
Director al F.R. Karate;
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b) o cotă parte din taxele, vizele şi legitimările pe care membrii Comisiei
Naționale de Karate de stil le plătesc anual în conturile F.R. Karate, stabilită de Comitetul
Director al F.R. Karate;
c) alocaţii de la bugetul local;
d) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi
obiectul de activitate al Comisiei Naționale de Karate de stil;
e) sume obţinute din transferurile sportivilor;
f) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
g) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
h) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile
sportive;
i) alte venituri, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art.20. F.R. Karate exercită prin Comitetul Director supravegherea şi controlul
asupra Comisiei Naționale de Karate de Stil.
Art.21. C.N.K.S. deţin exclusivitatea:
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a
sportivilor lor în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii
din stilul respectiv;
b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;
c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le
organizează sau la care participă, după caz.
Art.22. Emblema C.N.K.S, constituie ANEXA la prezentul Regulament.
Art.23. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Comitetului Director al
F.R. Karate din data de 19.12.2014 si completat in datele de 31.07.2015 de 30.03.2018.
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