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CAP.1 SCOP
Art.1.1
Comisia de propaganda , promovarea si dezvoltarea
karate-ului traditional (CPPD-KT) isi desfasoara activitatea in baza
prezentului Regulament, in conformitate cu Statutul FRKT si cu
Regulamentele referitoare la activitatea comisiilor emise de structurile
internationale la care FRKT este afiliata (ITKF si WFF).
Art.1.2

Aceasta comisie are urmatoarele atributii:

- promovarea imaginii si a interesului karate-ului traditional, in mod
operativ si obiectiv pe toate canalele mass-media, in concordanta cu

strategia de dezvoltare in spiritul pastrarea valorilor traditionale a karateului traditional in Romania;
- contribuie, prin mijloacele specifice de presa, la cunoasterea si
aplicarea regulamentelor Federatiei Romane de Karate Traditional, la
diminuarea numarului de abateri si a starii de indisciplina, la stimularea
performantei sportive in toate competitiile interne si internationale si la
incurajarea obtinerii rezultatelor de valoare si mai ales la pastrarea valorilor
traditionale ale acestuia;
- contribuie la promovarea karate-ului traditional
si a principiilor
acestuia, dar si stimuleaza pregatirea si obtinerea unor performante de
prestigiu la competitiile internationale oficiale;
- intocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau
ori de cate ori este nevoie;
Art.1.3

Competente:

- se documenteaza în privinta noilor tendinte, tehnici si metode
moderne de antrenament si pregatire a sportivilor susceptibile de a deveni în
viitor aplicabile in spiritul pastrarii valorilor traditionale a karate-ului
traditional in Romania ;
- în urma sesizarilor primite, face propuneri pentru completari sau
modificari la regulamentele concursurilor de karate traditional;
- propune spre aprobare Biroului Federal completari la Statutul FRKT si
la regulamentele concursurilor de karate traditional, în concordanta cu cele
mai recente reglementari ale ITKF si WFF;
- prezinta Biroului Federal planuri pe termen lung si mediu cu privire la
masurile necesare a fi intreprinse pentru dezvoltarea si promovarea karateului traditional;
- participa activ la elaborarea strategiei FRKT;
- colaboreaza cu Colegiile si Comisiile FRKT privind elaborarea de
tematici pentru diferitele stagii de pregatire, si a modului de organizarea
competitiilor, seminarii si cursuri;
- se ocupa de promovarea imaginii si intereselor karate-ului traditional
în presa, TV, radio, publicatii

- se ocupa de redactarea materialelor necesare
promovarii karate-ului traditional (afise, brosuri, pliante);

popularizarii

si

- se ocupa cu alcatuirea , strangerea materialelor necesare editarii
buletinelor FRKT.

CAP.2

COMPONENTA

Art.2.1
Comisia de propaganda , promovarea si dezvoltarea
karate-ului traditional (CPPD-KT) este constituit dintr-un numar de 5 (cinci)
membri, 1 (un) vicepresedinte si 1 (un) presedinte care activeaza in cadrul
organizat de FRKT, care recunosc si respecta prezentul Regulament.
Art.2.2
Membrii, vicepresedintele si presedintele sunt alesi de
catre Biroul Federal, cu majoritate simpla pe baza propunerilor de la
cluburilor FRKT primite inaintea alegerilor cu minim 2 saptamani, pe o
perioada unui mandat de 4(patru) ani, care poate fi reinnoit.
Art.2.3
a)

Calitatea de membru inceteaza:
la cerere;

b)
atunci cand membrul nu mai indeplineste conditiile minime de
membru al FRKT;
c)

la incetarea mandatului

d)
suspendarea lui ca membru al FRKT de catre Biroul Federal sau
Adunarea Generala FRKT conform procedurilor din Statut.

CAP.3

OBLIGATII

Art.3.1

Membrii comisiei au urmatoarele obligatii:

a)
sa respecte prevederile prezentului Regulament, a Statutului
FRKT, hotararile si decizile Comisiei, principiile de moralitate, integritate,
loialitate si coeziune;
b)
sa respecte prevederile regulamentelor internationale la care
FRKT este afiliata;

c)
sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul FRKT, precum si a
organismelor si oficialilor acesteia;
d)
sa isi indeplineasca toate atributiile in spiritul principiilor karateului traditional.
Art.3.2
Revocarea Presedintelui Comisiei se face de catre Biroul
Federal al FRKT.
Art.3.3
Presedintele reprezinta Comisia in relatia cu Biroul si alte
organisme cu care isi desfasoare activitatea. In lipsa sau indisponibilitatea
acestuia atributiile sunt preluate de vicepresedinte.

CAP.4

PROCEDURA DE FUNCTIONARE A COMISIEI

Art.4.1
Comisia se va intruni si va organiza sedinte de lucru si ori
de cate ori va fi nevoie.
Art.4.2
Stabilirea datei si a locului de desfasurare a sedintei
precum si ordinea de zi a acesteia, se va face de catre Presedintele Comisiei.
Art.4.3
Convocarea sedintei, precum si transmiterea ordinei de zi
a acesteia, va fi in responsabilitatea Secretariatului FRKTsi se va face cu
minimum 10 (zece) zile inainte.
Art.4.4
La sedintele Comisiei poate fi invitat cu titlu consultativ,
orice membru FRKT sau persoana de specialitate a carei opinie este
necesara.
Art.4.5
Sedinta este statutara cu prezenta a minimum jumatate
plus unul din membrii Comisiei(minim patru membrii).
Art.4.6
Deciziile Comisiei se iau cu majoritate simpla de voturi
exprimate de membri Comisiei prezenti la sedinta.
Art.4.7
email.

Votul va fi luat in consideratie si daca este trimis prin

Art.4.8
decisiv.

In caz de egalitate, votul Presedintelui Comisiei este

Art.4.9
La fiecare sedinta va fi intocmit un Proces Verbal, semnat
la inchiderea sedintei de toti membrii prezenti.

Art.4.10
Biroul Federal al FRKT va fi informat despre hotararile
luate in cadrul sedintei, printr-un raport al Presedintelui Comisiei, in
maximum 7 (sapte) zile de desfasurarea sedintei.

CAP.5

ABATERI

Art.5.1
Se considera abateri, faptele savarsite cu vinovatie si rea vointa,
, in ceea ce priveste nerespectarea normelor generale de baza, denigrarea
sau oricare alte forme de manifestare care nu sunt conform principiilor
karate-ului traditional si aduc atingere imaginii sale, cat si a FRKT, respectiv
a organizatiilor la care aceasta este afiliata.
Art.5.2
Se considera abatere reprezentarea Comisiei, fara a avea un
mandat valabil pentru aceasta.
Art.5.3
Abaterile realizate de membrii Comisiei sunt dezbatute de in
cadrul acesteia, daca acestea sunt minore, respectiv in cadrul Biroului
Federeal cand acestea sunt majore, obligatia sesizarii acestuia revenind
Presedintelui acestei Comisii, sau a unui numar de minim de 3 (trei) membri
ale acestei Comisii.
Art.5.4
Sanctiunile pentru abateri sunt:
a) avertisment;
b) suspendarea din Comisie ;
c) suspendarea din toate functiile din FRKT;
d) excluderea din FRKT.

CAP.6

LITIGII

Art.6.1
Litigiile de natura comerciala se solutioneaza in instanta de
care apartine FRKT.
Art.6.2
Litigiile de natura penala se solutioneaza in instanta de
care apartine FRKT.
Art.6.3
Orice tip de alt litigiu se solutioneaza pe cale amiabila intre
parti, iar cand nu intervine un acord intre parti, se urmeaza caile legale de
solutionare.

CAP. 7

DISPOZITII FINALE

Art.7.1
Prevederile prezentului Regulament se aplica tuturor
membrilor Comisiei.
Art.7.2
Prezentul Regulament a fost supus aprobarii Biroului
Federal al FRKT si intra in vigoare in data de 14.09.2013.

