КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ
НАЦИОНАЛНИХ (РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ) СЕЛЕКЦИЈА

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 РАДУ
НАЦИОНАЛНИХ (РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ) СЕЛЕКЦИЈА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I

Члан 1.
Овим правилником дефинише се делокруг рада и активности везаних за рад националних
селекција КФС.

II

СЕЛЕКЦИЈА

Члан 2.
Критеријуми које треба да испуњавају карате спортисти да
репрезентативном списку за учешће на међународним такмичењима:

би

се

нашли

на

I

Морално – вољне
• да својим понашањем и односом према раду то заслужују,
• да поштују одредбе кодекса КФС
• да личним примером учествују у борби против допинга,
• да су на основу запажања селектора у току припрема, испунили све кротеријуме
за учешће на међународним такмичењима.

II

Психо-моторичке
• да се редовно подвргавају медицинском надзору, контроли и тестирању,
• да су на основу обављених тестирања у акредитованим институцијама,
способни за остварење добрих резултата на међународним такмичењима.

II

Техничко – тактичке
• да су спровели комплетан план и програм припрема репрезентације Србије
предложен од селектора, а усвојен од стране УО КФС,
• да показују перманентно подизање техничко-тактичких способности на виши ниво.

IV

Такмичарске
• да су активно учествовали на такмичењима из календара КФС на домаћој и
међународној сцени
• редовно се одазивали позиву селектора
• да су у последње две године на међународним такмичењима остварили запажен
резултат,

Члан 3.
На основу егзактних критеријума спортисти се селектирају у три национална тима (А, Б и
Ц тим).
Члан 4.
Састав селектираних тимова верификује УО КФС а на основу писаног предлога селектора.
Члан 5.
Даље праћење рада и промена статуса утврђује се на основу анализе коју сачини селектор
узимајући у обзир следеће параметре:
стање физичких способности
психолошке карактеристике
техничко – тактичке и такмичарске способности
здравствене способности
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Члан 6.
У спортским борбама селектира се по 6 такмичара и 6 такмичарки у свакој тежинској и узрасној
категорији, а у катама по 7 такмичара и 7 такмичарки у свакој узрасној категорији.
Члан 7.
Спискови националних селекција представљају јавни документ.
У раду са репрезентативним селекцијама и репрезентативцима, као лични тренери и
тренери на камповима и семинарима могу се ангажовати карате стручњаци који имају
лиценцу. На међународним такмичењима тренери морају имати међународну лиценцу.

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

III

Члан 8.
Селектори и лични тренери достављају своје планове и програме рада на усвајање и
верификацију УО КФС до 1. јуна за јесењу такмичарску сезону, и до 1. децембра за пролећну
такмичарску сезону.
Члан 9.
План и програм мора да садржи konkretne активности и програмске садржаје.
Члан 10.
Изузетно, на предлог селектора и одлуке УО КФС, националне селекције могу учествовати и у
другим активностима уколико је то од посебног интереса за организацију.
Члан 11.
Све националне активности које су одобрене од стране УО КФС морају се унети у календар
активности КФС.

IV

ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 12.
Позиви за репрезентативне активности достављају се искључиво клубу преко националне
канцеларије и канцеларија регионалних савеза КФС.
Члан 13.
Рок за достављање информација клубовима и репрезентативним кандидатима је најмање 15
дана пре планиране активности.
Члан 14.
Изузетно због више силе, а само у одређеним случајевима, информације се могу доставити
најмање 7 дана пре активности.

V

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 15.
Позиви, извештаји, анализе и остале службене информације од значаја за КФС, достављају се
у прописаној форми на стандардизованој документацији која је одобрена од стране УО КФС.
Члан 16.
Извештаји, анализе и остале службене информације од значаја за КФС достављају се
националној канцеларији у писаној форми, најкасније у року од 7 дана након завршетка
активности.
Члан 17.
Извештаји, анализе и остале службене информације од значаја за КФС могу се доставити и
електронским путем на унапред дефинисан начин.
Члан 18.
На основу достављених података од стране селектора за спортисте и регионалних
канцеларија за тренере, судије, лекаре и менаџере Секретар КФС формира базу података.
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VI

НАГРАДЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 19.
За такмичаре и такмичарке које на последњем шампионату Европе и света у кадетској,
јуниорској, У21 и сениорској конкуренцији освојили медаљу, КФС ће рефундирати трошкове
учешћа на шампионату на коме је остварен резултат.
Члан 20.
У наредној години истим такмичарима КФС сноси трошкове официјелних припрема и учешће
на наредном шампионату на коме је остварен резултат.
Члан 21.
УО КФС доноси одлуку о надокнади за стручни рад националним тренерима и селекторима.

VII

ТРЕНАЖНИ ЦЕНТРИ

Члан 22.
Припреме националних селекција одржавају се у местима и објектима који испуњавају техничке,
комуникацијске, смештајне, медицинске и остале услове за врхунски рад.
Члан 23.
КФС за рад одређује регионалне – националне тренажне центре у којима се у континуитету
обавља рад са репрезентативним кандидатима.

VIII

СЛУЖБЕНА ОПРЕМА

Члан 24.
Све националне селекције на званичним припремама и такмичењима морају наступити у
прописаној спортској опреми.
Члан 25.
УО КФС дефинише и прописује амблем и грб КФС са којим такмичари, селектори и службена
лица наступају.

IX

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Сви спортисти и остали представници КФС на свим активностима морају у потпуности
поштовати начела WKF, EKF и КФС.
Члан 27.
У случају непоштовања прописаних норми, сваки појединац ће сносити дисциплинску
одговорносту складу са нормативним актима КФС.
Члан 28.
За тумачење свих нејасноћа задужен је УО КФС.
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.

Председник КФС

Славољуб Пипер
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