КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ УЧЕНИЧКИХ И МАЈСТОРСКИХ ЗВАЊА (ПОЈАСЕВА) У КАРАТЕУ

Београд
13. јун 2017.

На основу одредаба Статута КФС, чл. 40. Управни одбор КФС на својој седници одржаној
03.09.2013. године усвојио је:

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ УЧЕНИЧКИХ И МАЈСТОРСКИХ ЗВАЊА (ПОЈАСЕВА)

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Основ за стицање звања (појаса) је познавање и увежбаност програма за полагање, односно
испуњавање посебних критеријума за стицање високих мајсторских звања (6. DAN и више) као и
континуирано активно учешће у раду Савеза.
Члан 2.
Бојом појаса означава се степен овладаности каратеом.
Члан 3.
Ношење припадајућег појаса је право и обавеза сваког појединца.
Члан 4.
Саставни део овог Правилника су оквири за свако ученичко звање која се реализују у сваком
клубу. Програми за мајсторска звања је саставни део овог Правилника на основу кога КФС или
регионални савези реализују испите.
Члан 5.
КФС непосредно или посредно преко регионалних савеза води евиденцију свих ученичких и
мајсторских звања.

II

УСЛОВИ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ
Члан 6.
Кандидат за звање мора бити члан клуба који је уредно регистрован у регионалном савезу.
Члан 7.
Сваки члан клуба мора имати уредно попуњену и оверен документ (књижица, пасош...) у коју се
уписују звања, а евидентирани подаци морају бити идентични као у бази података коју води
Савез.
Члан 8.
Кандидати за ученичка звања, за полагање изван матичног клуба морају приложити писмену
сагласност матичног клуба.
Члан 9.
Кандидати за мајсторска звања, морају имати пријаву за полагање оверену од матичног клуба.
Члан 10.
Поред осталих прописаних услова овим Правилником кандидат је у обавези да пре полагања
изврши уплату таксе коју сваке године одређује УО КФС.
ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ /минимални/
Члан 11.
УЧЕНИЧКА ЗВАЊА
•
ЖУТИ појас (5. KYU) – девет месеци тренинга (7 година)
•
ОРАНЖ појас (4. KYU)- осамнаест месеци тренинга (пре 8 године)
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•
•
•

ЗЕЛЕНИ појас (3. KYU) – двадесетчетири месеца тренинга (9 година)
ПЛАВИ појас (2. KYU) – тридесетшест месеци тренинга (10 година)
БРАОН појас (1. KYU) – четрдесетосам месеци тренинга (минимум 12 година)

Минимална старост за стицање звања жути појас (5 KYU) је седам година.
У случају када се ради о млађим кандидатима (до 7 година) предвиђа се етапно полагање, пре
стицања жутог појаса, почевши од 9 KYU.
У изузутним случајевима, уколико испитивачи процене, кандидат може и пре предвиђених
рокова полагати за више ученичко звање.
Клубови могу организовати и контролне провере за савладаност делова програма као
међуетапе имеђу појасева.
МАЈСТОРСКА ЗВАЊА - ЦРНИ ПОЈАС
1. DAN – минимум узраста од 15 година, минимум пет година тренирања, минимум две године од
стицања 1. KYU. Изузетно кандидат може приступити полагању и са 14 година након претходне
сагласности испитне комисије.
2. DAN – минимум 18 година, минимум три године од стивања звања 1. DAN.
3. DAN – минимум 24 година старости и минимум три године од стицања звања 2. DAN.
4. DAN – минимум 30 године старости и минимум четири године од стицања звања 3. DAN.
5. DAN – минимум 36 година старости и минимум пет година од стицања звања 4. DAN.
Изузетно кандидат може приступити полагању и раније у односу на предвиђене године од
претходног стицања звања, након претходне сагласности испитне комисије.
Члан 12.
Полагања се организују два пута годишње и то у зимском и летњем термину.
Полагање се може организовати и мимо предвиђених рокова за кандидате који имају дужи стаж
од предвиђеног.
ВИСОКА МАЈСТОРСКА ЗВАЊА
Члан 13.
Звања виша од петог дана додељују се особама која поред свог личног усавршавања дају
допринос развоју и унапређењу карате спорта.
Звања од 6 до 10 DANa додељују се за изузетан допринос развоју карате спорта на
такмичарском, тренерском, судијском, научно-истраживачком и спортско-дипломатском плану.
Федерација може да додели звање и мајстору који нема потребне године живота и размак
између доделе два звања само у изузетним случајевима, онда када мајстор својим такмчарским
и тренерским резултатима да посебан допринос у развоју и популаризацији карате спорта.

III

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПИТА

Члан 14.
Организатор испита за ученичка звања закључно са плавим појасем је клуб.
Клуб мора у писаној форми да пријави регионалном карате савезу организацију испита и
минимум једног испитивача и по добијању сагласности може да приступи реализацији
испита. Након спроведеног испита клуб је у обавези да у року од 8 дана достави извештај
органу од кога је добио сагласност за организацију испита за ученичка звања закључно са
плавим појасем.

Члан 15.
Организатор испита за браон појас и мајсторска звања је национални или регионални савез.
Члан 16.
Организатор испита за мајсторска звања закључно са 5. DANом је национални или регионални
савез. Виша звања, почевши од 6. DANа може доделити искључиво УО КФС.
Члан 17.
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Организатор испита је дужан да обезбеди оптималне услове за полагање, поштујући одредбе
овог Правилника и осталих нормативних аката федерације.
Члан 18.
Термин одржавања испита за мајсторска звања се одређује календаром активности Савеза.
Члан 19.
Испите за звања проводе лиценцирани испитивачи који се налазе на листи одобреној од стране
Националног или Регионалног Управног одбора.
Члан 20.
Испитивачи за звања могу бити, искључиво лица која поседују тренерско звање издато од
овлашћене образовне институције у складу са Законом о спорту, тренерску лиценцу издату
од КФС, мајсторско звање у складу са нивоом испита издату од стране Националног или
Регионалног савеза, лиценцу испитивача и потврду о уплати годишње чланарине за тренера
и испитивача.
Члан 21.
Комисија за спровођење испита за браон појас и мајсторска звања састоји се минимално од
Председника и два члана. Председника и чланове комисије за браон појас и мајсторска звања
именује УО КФС или УО регионалних савеза.
Комисија је у обавези да, након спроведеног испита, извештај достави органу који ју је
именовао у року од 8 дана.
Члан 21а
Националну комисију испитивача за доделу националних звања од I до VII Dana на свим
нивоима сачињавају три члана које делегира КФС.
Члан 21б
Сваки регионални савез може имати на својој листи највише шест испитивача за мајсторска
звања.
Листа се формира тако што се првих пет кандидата рангира по мајсторском звању и
то од највећег ка најмањем. Шести испитивач је доктор наука у карате спорту независно
који Dan поседује у карате спорту.
Члан 21ц
Председник Испитне комисије је члан који има највеће звање у карате спорту.
Председник Испитне комисије може бити и доктор наука у карате спорту.
Члан 22.
Председник и чланови комисије за мајсторска звања морају имати најмање за један степен
више звање од оног за који кандидати полажу. Доктор наука у карате спорту може бити у
свим случајевима члан комисије за доделу мајсторских звања.
Члан 23.
Кандидати се оцењују на прописаном обрасцу, који је саставни део записника о полагању. Да би
кандидат добио звање за њега морају гласати два од три члана комисије.
Члан 24.
Кандидатима који успешно полаже испит, звање се уписује и оверава у за то предвиђену
књижицу и уручује им се диплома КФС или регионалног савеза.
Члан 25.
Редовни лиценцни семинар за испитиваче у правилу се организује сваке године. Лиценца има
важност три године, а обнавља се сваке године. Комисија за едукацију и лиценцирање предлаже
програм, предаваче и инструкторе на лиценцном семинару УО КФС.

IV

ВЕРИФИКАЦИЈА ЗВАЊА
Члан 26.
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Верификацију звања стечених пред испитном комисијом друге националне карате федерације,
врши Комисија за едукацију и лиценцирање КФС, на основу захтева клуба региону и писменог
доказа о звању које се жели верификовати.
Члан 27.
Сагласност за полагање изван Републике Србије даје КФС.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

V

Члан 28.
Висину таксе за полгање испита за ученичка звања одређује УО КФС посебном одлуком с
тим да уколико клубови организују контролне провере за савладаност делова програма као
међуетапе имеђу појасева укупан износ такси за контролне провере и испит за једно звање
не може бити већи од одређене висине таксе за полагање испита.
Висину таксе за полгање испита за мајсторска звања и одговарајуће накнаде испитној
комисији одређује УО КФС посебном одлуком.

VI

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Стицање звања на начин супротан одредбама овог Правилника повлачи аутоматску суспензију и
покретање дисциплинског поступка против починиоца прекршаја.
Члан 30.
Испитивачи који одрже испит за звања без одобрења УО КФС или УО регионалног савеза, или
крше одредбе овог Правилника, друга нормативна аката или одлуке Управног одбора КФС,
односно својим нестручним радом или недоличним понашањем штете угледу испитивача и
карате спорта, суспендују се са листе а против њих се покреће дисциплински поступак.
Члан 31.
Клубу који организује испит за звања без сагласности КФС или регионалног савеза аутоматски
губи право на организовања испита за звања, додијељена звања се поништавају, а против клуба
се покреће дисциплински поступак.
Члан 32.
Измене и допуне овог Правилника врши се на начин и по поступку његовог доношења.

Председник КФС

Славољуб Пипер
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