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REGULAMENTUL COMISIEI CENTRALE DE COMPETIŢII, AFILIERI, 
LEGITIMĂRI, TRANSFERĂRI, CLASIFICĂRI SPORTIVE şi STATISTICĂ 

 

Capitolul I – ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

F.R. KARATE TRADIŢIONAL este singura structură sportivă care are dreptul să organizeze sau să aprobe 
organizarea de competiţii interne / internaţionale de Karate Traditional stilul Shotokan-Fudokan pe teritoriul României 
şi să acorde autorizaţia de deplasare la competiţiile (stagiile) internaţionale de orice nivel care fac obiectul de activitate 
al federaţiei. 

Comisia de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi statistică este un organ tehnic constituit 
din 5 membri: preşedinte, vicepreşedinte şi 3 membri. Preşedintele comisiei este ales de Biroul federal, în urma 
propunerilor primite. Preşedintele îşi alege vicepreşedintele şi membrii componenţi ai comisiei, aceştia fiind validaţi 
de Biroul Federal.  

Comisia activează în vederea aplicării horărârilor Biroului federal cu privire la organizarea tuturor competiţiilor 
prevăzute în calendarul competiţional. 

Obiectivele comisiei sunt: 

a) să asigure desfăşurarea tuturor competiţiilor prevăzute în calendarul competiţional în conformitate cu regulametele 
aprobate; 

b) să se preocupe de asigurarea suportului logistic de desfăşurare a competiţiei; 
 Aributiile comisiei sunt: 

a) elaboreaza calendarul intern competitional impreuna cu celelate comisii si colegii si le supune spre aprobare Biroului 
federal, asigura pregatirea si organizarea in conditii optime a acestora; 

b) ţine evidenţa competiţiilor interne şi internaţionale desfăşurate în ţara şi străinătate. 
c) indruma asociatiile judetene de karate traditional in alcatuirea calendarelor proprii; 
d) tine evidenta tuturor cluburilor si asociatiilor judetene de karate traditional; 
e) omologheaza rezultatele finale ale campionatelor nationale, organizeaza decernarea premiilor respective, judeca 

contestatiile referitoare la competitiile programate de ea; 
f) urmareste desfasurarea concursurilor interne; 
g) stabileste componenta nominala a secretariatului de concurs; 
h) primeste din partea cluburilor listele cu sportivii participanti in competitii si in baza lor efectueaza tragerile la sorti, 

stabileste ordinea de intrare in concurs si inmaneaza aceste documente secretariatului de competitie; 
i) verifica legitimatiile de sportivi pentru sportivii inscrisi in competitie, asigurandu-se de existenta avizului medical, a 

vizei anuale, si raspunde in cazul in care sunt depistati sportivi concurenti care nu indeplinesc conditiile cerute; 
j) solicita asistenta medicala calificata la toate competitiile si urmareste ca aceasta sa se realizeze; 
k) tine evidenta rezultatelor tuturor competitiilor nationale pe categorii de varsta si probe; 
l) Elaborează metodologia şi normele de afiliere, schimbările de denumire ale secţiilor de karate tradiţional, etc. 
m) Elaborează documentele de afiliere, legitimare, transferare, efectuând operaţiunile solicitate de cluburile sportive. 
n) Ratifică sau anulează legitimările şi transferările constatate ca neregulamentare, ratificate de Biroul federal şi propune 

Biroului federal, măsuri de sancţionare a celor care se fac vinovaţi de abateri grave şi repetate de la regulamentele şi 
Statutul federaţiei; 

o) Eliberează legitimaţii pentru sportivii secţiilor afiliate ; 
p) Ţine evidenţa participării sportivilor la competiţiile interne şi internaţionale şi acordă clasificarea sportivilor de 

categoria I, conform normelor în vigoare. 
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q) Propune biroului federal acordarea clasificărilor sportive superioare. 
r) Elaborează şi omologhează rezultatele competiţiilor, întocmeşte clasamentele finale. 
s) Răspunde de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în documentele federaţiei, respectând regulamentele şi 

Statutul federaţiei; 
 

Capitolul II – AFILIEREA, DEZAFILIEREA, REAFILIEREA 

Afilierea 

In conformitate  cu Legea nr.69/2000, a Regulametului de aplicare a aceteia, cu toate modificarile si completarile 
ulterioare, la Federatia Romana de Karate Traditional se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridica 
legal constituite si recunoascute oficial prin inscrierea in Registrul Sportiv tinut de Ministerul  Tineretului si Sportului 
si dobandirea CERTIFICATULUI DE IDENTITATE SPOTIVA. Aceste structuri sportive sunt: 

- cluburi sportive persoane juridice de drept privat; 
- cluburi sportive persoane juridice de drept public; 
- asociatii judetene de karate traditional si a municipiului Bucuresti. 

Afilierea structurilor sportive se va face in urma prezentarii unei cereri de afiliere tip emisa de FRKT (anexa) 
si a achitarii taxei de afiliere. 

La cerere se anexeaza urmatoarele inscrisuri doveditoare: 

a) actul constitutiv si statul, autentificate 
b) copie legalizata dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice, de pe 

incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor 
c) copie autentificata de pe Certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor 
d) copie legalizata de pe Certificatul de identitate sportiva, avizul de constituire si autorizatia de functionare 
e) copie legalizata de pe Certificare de inscriere in Registrul national al persoanelor juridice, in cazul structurilor juridice 

fara scop patrimonial 
f) copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul societatilor comerciale sportive 

pe actiuni 
g) dovada sediului (copie) 
h) dovada patrimoniului (copie simpla) 

 
Dosarul depus la federatie pentru afiliere va fi analizat in prima sedinta de Birou federal, in urma careia, in cazul 
indeplinirii cerintelor prevazute pentru afiliere se va aproba afilierea provizorie a structurii sportive, iar aprobarea 
definitiva va fi acordata de catre Adunarea Generala a FRKT. 
 
Structura sportiva afiliata la FRKT nu are dreptul sa se afilieze la o alta federatie pe aceleasi stiluri care fac obiectul 
de activitate al FRKT. Incalcarea acestei prevederi conduce automat la excluderea din federatie a structurii sportive in 
cauza. 
 
Licenta anuala de functionare: confera dreptul de functionare in anul respectiv pentru structurile sportive afiliate 
federatiei (inclusiv dreptul de participare in competitii), in urmatoarele conditii: 

a) pariciparea la STAGIU TEHNIC pentru obţinerea “LICENŢĂ INSTRUCTOR” ŞI “LICENTĂ DE ARBITRU” 
OBLIGATORIU pentru toţi antrenorii şi instructorii de karate traditional, la data si locul stabilit de FRKT, la 
inceputul fiecarui an calendaristic; 

b) pariciparea la STAGIU TEHNIC de vara pentru toţi antrenorii şi instructorii de karate traditional, la data si 
locul stabilit de FRKT; 

c) achitarea taxei anuale a clubului stabilita de adunarea generala; 
d) sa aiba cel putin un antrenor (instructor) cu viza anuala achitata; 
e) achitarea taxei anuale a sportivilor clubului, stabilita de adunarea generala; 

Structurile sportive care nu poseda licenta anuala de functionare nu au dreptul sa participe la actiunile 
federatiei. 

Nume, schimbări de nume 

În competiţii structura sportiva va purta in mod obligatoriu denumirea inscrisa in Certificatul de identitate sportiva si 
in cererea de afiliere. Schimbarea denumirii structurii sportive se va face in conditiile legale in vigoare. 
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Desfiintarea unei strucuturi sportive  se va face in conditiile legii, iar hotararea de desfiintare va fi transmisa la 
federatie pentru scoaterea din evidenta. Dupa aceasta data sportivii structurii sportive in cauza se pot legitima la o alta 
structura sportiva, mai putin cei sanctionati, care isi pot relua activitatea competitionala numai dupa data expirarii 
sanctiunii. 

 Dezafilierea, reafilierea 

Dezafilierea si reafilierea se vor realiza conform Statutului FRKT: 

STATUTUL FRKT CAPITOLUL 19 – SUSPENDAREA. ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU ASOCIAT. 
REAFILIEREA. Art.114.(1)Suspendarea calității de membru asociat, cu consecința lipsirii în perioada suspendării, de 
toate drepturile prevăzute la art.31, se decide de Biroul Federal și poate interveni  în următoarele situații: a) în cazul 
neachitării la termenele stabilite de organismele F.R.K.T, a obligațiilor financiare reprezentând taxe și cotizații; b) în 
cazul neparticipării în competiții oficiale timp de 2 ani consecutiv, chiar daca  și-a achitat taxele și cotizațiile la zi; c) 
în cazul nerespectării obligației mentionate la art.32 pct.11) d) în cazul în care structura sportivă a fost sancționată cu 
suspendarea din activitate, printr-o hotărâre definitivă pronunțată de Comisia de Disciplina și Etică Sportivă, in 
conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al acestei comisii; e) pe durata de timp cuprinsă între 
momentul sancționării cu excluderea, printr-o hotărâre definitivă pronunțată de Comisia de Disciplină și Etică Sportivă 
și până la hotărârea Adunării Generale privind excluderea. (2) Suspendarea intervenită in situatiile prevazute la alin.(1) 
lit.a) și, b) încetează la data la care Biroul Federal constata indeplinirea obligațiilor financiare sau participării la prima 
competiție. 

Art.116. (1) Decizia privind încetarea calității de membru asociat afiliat definitiv este de competența Adunării Generale 
și poate interveni în urmatoarele situații: a)la solicitarea membrului asociat respectiv, pe baza de cerere semnata de 
reprezentantul legal b) în cazul dizolvarii si lichidării persoanei juridice sau desființării prin act administrativ, dupa 
caz; c)în cazul desființării secției de karate tradițional din cadrul clubului sportiv; d)în cazul fuziunii secțiilor de karate 
tradițional a doua sau mai multe cluburi sportive inceteaza calitatea de membru a clubului a carei secție a fost 
desființată; e) în cazul fuziunii a două structuri sportive - înceteaza calitatea de membru a clubului care a fost absorbit 
urmare a fuziunii; f)în cazul revocării recunoașterii funcționării structurii sportive decise de Ministerul Tineretului si 
Sportului conform legii; g) în cazul excluderii pentru motivele de la art.117 

Art.117. Excluderea unui membru asociat afiliat definitiv poate interveni in una din următoarele situații: a)  excluderea 
poate interveni după trecerea unui termen de 2 ani consecutivi în care structura sportivă a fost suspendată indiferent 
de motivul supendării. b)ca urmare a unei hotărâri definitive pronunțate de organismele jurisdicționale ale F.R.K.T, 
prin care s-a decis măsura sancționării cu excluderea pentru abateri grave de la normele legale, statut si regulamente. 

Art.118. (1)Reafilierea structurilor sportive excluse pentru motive disciplinare (afiliate definitiv sau provizoriu) poate 
avea loc după minim 3 luni de la data hotărârii de excludere date de adunarea generală sau Biroul federal, după caz, 
respectându-se procedura stabilită pentru afiliere și cu plata integrala a taxelor și obligațiilor financiare către federație. 
(2) Reafilierea structurilor sportive carora le-a încetat calitatea de membru al F.R.K.T din motivele menționate la 
art.116 alin.(1) lit.a și c) și art.117 lit.a) poate avea loc oricând, cu reluarea procedurii de afiliere si cu plata taxelor de 
afiliere aferente. 

Capitolul III – LEGITIMAREA 

Orice persoana care vrea sa practice karate traditional in cadrul unei structuri sportive afiliate la FRKT trebuie sa 
posede o legitimatie eliberata de catre federatie. Posesorii legitimatiei au dreptul sa participe la competitiile interne 
organizate de federatie sau de cluburile afiliate. 

Un sportiv poate fi legitimat numai la o singura structura sportiva. Incalcarea acestei prevederi se pedepseste cu 
suspendarea din activitatea competitionala pe o perioada ce va fi stabilita de Comisia de disciplina. 

Pentru legitimarea sportivilor se vor prezenta urmatoare acte: 

a) cerere de legitimare sportiv (anexa) 
b) 2 fotografii tip pasaport 
c) Adeverinta medicala apt practicare karate traditional 
d) Chitanta de achitare a taxei de legitimare emisa de FRKT 

 
Cererea de legitimare trebuie sa fie completata cu toate datele solicitate, sa aiba viza si stampila organzatiei sportive 
la care se legitimeaza sportivul si semnatura sportivului (sau a unui parinte in cazul minorilor). Dupa verificarea datelor 
cuperinse in cerere si luarea in evidenta, sportivului i se elibereaza o legitimatie sportiva. 
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Legitimţia sportivă – este actul prin care se face dovada legitimării la federaţie şi care conferă dreptul de a participa 
la competiţii locale şi naţionale organizate în cadrul FRKT. Este individuală, netransmisibilă şi reprezinta cartea de 
munca a sportivului ăn care vor fi trecute toate rezultatele obţinute în concursuri, categoriile de clasificare sportivă, 
stagii de pregătire, gradaţii obţinute. Este interzisă folosirea legitimaţiei de sportiv pentru a participa la alte activităţi 
din afara federaţiei. 

Carnetele de legitimare ale sportivilor, antrenorilor şi instructorilor, vor fi vizate anual, în cursul primului trimestru al 
anului. Pentru obţinerea vizei anuale se vor prezenta la federaţie carneele de legitimare ale sportivilor, având viza 
medicală pentru anul respectiv şi chitanţa de plată a taxei de viză anuală. 

Avizul medical este valabil timp de şase luni de la data emiterii. 

În cazul pierderii sau deteriorării legitimaţiei se poate elibera un duplicat. Pentru aceasta se va depune o cerere în care 
se va explica motivul solicitării, 2 fotografii şi se va achita taxa de eliberare duplicat. 

Viza anuala sportiv 

Legitimatiile sportivilor se vor viza anual, in perioada ianuarie-31 martie pentru anul in curs, viza se poate obtine si 
dupa aceasta data, achitand penalitatile aprobate in Adunarea Generala, exceptie facand sportivii care se legitimeaza 
pentru prima data. 

In cazul in care un sportiv nu isi achita viza anuala timp de 2 ani consecutivi, nu poate participa la actiunile federatiei, 
decat in cazul in care isi achita toate taxele si vizele anuale restante. 

Capitolul IV – TRANSFERARI 

În conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive, în 
baza normelor generale privind transferul sportivilor de la o unitate la alta, în baza prevederilor Statutului F.R.K.T, si 
a regulamentelor sale, se adoptă prezentul regulament. 

Art.1. - Transferarea sportivilor seniori, tineret, juniori, cadeti de la o unitate sportivă la alta se poate face anual, pe 
baza cererii sportivului şi a acordului scris a celor două unităţi în cauză. 

Art.2. - Perioada de transferări este între 05 - 31 ianuarie şi între 01 - 15 septembrie ale fiecărui an. 

Art.3. - F.R.Karate Tradiţional poate acorda transferul sportivilor karateka şi în afara perioadelor de transfer, fără 
acordul scris al celor două unităţi, în următoarele situaţii speciale: 

a) admiterea în învătământul liceal, postliceal şi superior, dacă admiterea este efectuată în altă localitate faţă de clubul 
de apartenenţă; 

b) absolvirea acestor forme de învăţământ, cu dovada angajării în producţie sau continuarea studiilor şi acordul noului 
club sau asociaţie sportivă; 

c) sportivii care sunt încorporaţi pentru satisfacerea stagiului militar, pot fi transferaţi la cluburile sportive militare pe 
perioada satisfacerii stagiului militar, sau la alte cluburi afiliate care se află în localitatea de efectuare a stagiului 
militar; 

d) sportivii care au satisfăcut stagiul militar, revin după lăsarea la vatră, în unitatea sportivă la care au fost legitimaţi 
înainte de încorporare. Pentru situaţia în care după lăsarea la vatră sportivii îşi manifestă dorinţa să activeze în 
continuare în clubul militar sau alte cluburi, este necesar acordul scris al unităţii sportive la care au fost legitimaţi 
înainte de încorporare în termen  de maxim 60 de zile. 

e) sportivii care în decurs de doi ani de zile nu au luat parte la nici o competiţie oficială teritorială sau naţională şi a depus 
cerere de transfer înregistrată; 

f) în caz de desfiinţare a secţiilor sau a unităţilor sportive le care sunt legitimaţi; 
g) la terminarea perioadei de juniorat de către sportivii legitimaţi la unităţi sportive care funcţionaează numai cu secţii de 

juniori şi nu au fuziuni sau protocoale încheiate cu secţii de seniori la alte unităţi sportive; 
h) sportivii elevi aflaţi sub tutelă, a căror familii îşi schimbă domiciliul şi locul de muncă în altă localitate şi pot face 

dovada, cu acte oficiale, autentificate; 
 
Art.4. - Transferarea sportivilor COPII de la o unitate sportivă la alta se poate face anual astfel: 
 

a) pe baza de cerere de transfer a sportivului semnata de parinti dar fara necesitatea acordului ambelor parti pentru 
perioada de transferări cuprinsa între 05 - 31 ianuarie 

b) pe baza de cerere de transfer a sportivului semnata de parinti şi a acordului scris a celor două unităţi în cauză 
pentru orice alta perioada a anului. 
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Art.5. - F.R.Karate Tradiţional poate acorda transferul sportivilor karateka COPII şi în afara perioadelor de transfer, 
fără acordul scris al celor două unităţi, în următoarele situaţii speciale: 

a) în caz de desfiinţare a secţiilor sau a unităţilor sportive le care sunt legitimaţi; 
b) sportivi copii aflaţi sub tutelă, a căror familii îşi schimbă domiciliul şi locul de muncă în altă localitate şi pot face 

dovada, cu acte oficiale, autentificate; 
c) sportivi care nu au mai activat cel putin un an la clubul de unde doresc sa se transfere. 

 
Art.6. - În cazul existenţei unor contracte încheiate între sportivi şi unităţi sportive, se vor respecta condiţiile 
contractuale, chiar dacă sportivii respectivi se află în una din situaţiile prevăzute la art.3 si 5. 

Vor fi luate în considerare contractele între sportivi şi unitatea sportivă ce se fac în minim 3 (trei) exemplare, din care 
fiecare parte reţine câte un exemplar; cel de al treilea exemplar este depus la data întocmirii la F.R.K.T., pentru 
înregistrare şi păstrare în evidenţă. 

Art.7. – Se acceptă  dubla legitimare în caz de studii în altă localitate decât cea de provenienţă a sportivului, cu 
obligaţia susţinerii în mod egal de cele două cluburi a cheltuielilor necesare pregătirii şi participării şa campionatele 
naţionale şi internaţionale. 

Art.8. - Pentru transferările efectuate în străinătate, transferarea va fi admisă numai pe bază de contract scris între 
F.R.K.T., clubul unde este legitimat şi clubul din străinătate solicitat, respectându-se clauzele contractuale precum şi 
prevederile legislaţiei române şi în conformitate cu reglementările Agenţiei Naţionale pentru Sport emise în acest sens. 

Pentru sportivii români din străinătate care doresc să activeze în România, F.R.K.T., aprobă participarea acestora în 
competiţii, respectând clauzele contractuale între părţi.   Obiectul transferului prevede date contractuale numai la nivel 
de cluburi, urmând ca în competiţiile internaţionale să reprezinte ŢARA de origine. 

Art.9. - În caz de litigiu între părţi, Biroul Federaal al F.R.K.T. îşi asumă responsabilitatea negocierii pentru rezolvarea 
cazurilor deosebite, de interes naţional. 

Art.10. - Pentru aprobarea transferării vor fi depuse la F.R.K.T. următoarele documente: 

• cerere de transfer, completată şi semnată de sportivul în cauză; 
• acordul scris al unităţii sportive unde urmează să fie transferat sportivul; 
• acordul scris al unităţii sportive de unde se transferă sportivul (dezlegare) sau alte acte doveditoare pentru cazurile 

speciale enumerate la art.3 si 5; 
• carnetul de legitimare al sportivului; 
• chitanţa de depunere a taxei de transfer în contul F.R.K.T. conform normativelor aprobate de MTS. 

 

Cererile de transfer neînsoţite de toate actele necesare sau nedepuse în termenul stabilit, NU vor fi luate în considerare 
şi se returnează imediat unităţilor sportive în cauză. 

Transferul este consemnat în carnetul de legitimare de Preşedintele  F.R.K.T., iar cazurile deosebite sunt rezolvate de 
Biroul Federal al F.R.K.T. 

Capitolul V – COMPETITII 

FRKT este singura structura sportiva care are dreptul sa organizeze sau sa aprobe organizarea de competitii interne 
sau internationale de Karate Traditional stilul Shotokan-Fudokan pe teritoriul Romaniei si sa acorde autorizatia de 
deplasare in competitiile internationale de orice nivel care fac obiectul de activitate al federatiei. 

  COMPETIŢII INTERNE 

Se organizează de FRKT sau sub egida acesteia, caz în care este obligatoriu obţinerea avizului de organizare de către 
structura sportivă din partea Biroului Federal. 

1. Condiţii obligatorii de participare în competiţii Pentru cluburile paricipante: 

1.1 Toate cluburile participante au obligaţia să-şi anunţe participarea cu minim 15 zile înainte de data de desfăşurare a 
competiţiei. 

1.2 Toate cluburile au obligaţia să transmita la federaţie tabelul cu sportivii participanţi la probe  cu 14 zile înainte de data 
de desfăşurare a competiţiei. 
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1.3 Toţi antrenorii, instructorii şi arbitrii implicaţi în competiţie au obligaţia să participe la stagiul tehnic şi de arbitraj 
organizat cu ocazia desfăşurarii competiţiei respective. 

1.4 Ţinuta oficială a conducatorilor de club este obligatorie (sacou bleumarin, pantaloni gri, camaşă albă, cravată bleumarin 
cu grena în dungi, pantofi negri, ciorapi negri). 

1.5 Emblema FRKT în partea stangă la sacou. 
1.6 Toţi instructorii, antrenorii şi arbitrii au obligatia să aibă: hakama, fluier, cronometru şi pix în cazul în care în ultimul 

moment vor fi desemnaţi să arbitreze. 
1.7 Toate delegaţiile au obligaţia să participe la festivitatea oficială de deschidere, care se ţine în a doua zi de competiţie 

(duminica), indiferent dacă sportivii clubului respectiv sunt sau nu calificaţi în finală. 
1.8 Cluburile care şi-au înscris sportivii în competiţie conform procedurilor de mai sus şi care nu se prezintă la campionate 

cu toţi sportivii înscrisi, vor fi amendate cu plata taxelor de competiţie pentru probele sportivilor absenţi nemotivat, iar 
dacă clubul lipseste în totalitate, acesta va fi sanctionat conform regulamentului de disciplină FRKT. 

1.9 Cluburile care folosesc la probele de echipă sportivi de la alte cluburi, vor fi suspendate pentru anul competiţional 
următor, iar sportivii în cauză vor fi suspendaţi pe trei ani. 
1.10 Respectarea cu stricteţe a regulamentului de competiţie FRKT, I.T.K.F., WFF şi DOJO KUN 

2. Obligaţiile organizatorului 

2.1 Să pună la dispoziţia participanţilor condiţii decente de cazare şi la preturi cât mai  acceptabile, doar pentru delegaţiile 
care s-au anuntat la termenul anunţat mai sus. 

2.2 Să asigure transportul intern în limita posibilităţilor, dacă distanţele între punctele de cazare şi desfăşurare a stagiului 
şi a competiţiei sunt mari. 

2.3 Să asigure la sală, hotel, etc., afişarea la loc vizibil a programului de  desfăşurare a tuturor acţiunilor: stagiu, examen, 
cursuri de arbitraj, şedinţe tehnice, program competiţie, alte informaţii utile. 

2.4 Să prezinte fiecarui conducător de club un dosar cu toate aceste materiale. 
2.5 Să asigure mediatizarea evenimentului prin presa scrisă şi audiovizuală. 
2.6 Să asigure:  
2.7 afişul competiţiei 
2.8 diplome de participare 
2.9 diplome de concurs 
2.10 diplome de onoare pentru oficiali sau oficialităţi locale şi pentru sponsori 
2.11 premii în bani sau obiecte în limita posibilităţilor 
2.12 flori pentru sportive, plachete sau alte obiecte simbolice pentru oficiali si arbitri 
2.13 Să asigure sala pentru sedinţele tehnice, cursuri de arbitraj, control doping 
2.14 Să asigure un banner cu anunţarea evenimentului, având dimensiunile minime 6x2m şi   care să conţină denumirea 

federatiei FRKT, AKTR, numele clubului organizator, titlul competitiei, (CN, CR...), faza (zonă, interzonă, finala,etc.), 
localitatea, data. 

2.15 Sa asigure podium de premiere de dimensiuni corespunzatoare. 
2.16 Să asigure pancarte cu numele cluburilor participante, numere de concurs, steaguri alb rosii pentru arbitraj, centuri alb-

rosii pentru probele de kata , fukugo, kumite, seturi    corespunzatoare  de note pentru kata si enbu, fluiere pentru 
arbitri, cronometre de arbitraj, fise centralizatoare pentru toate probele, fise de arbitraj, calculatoare, pixuri, hartie alba, 
copiator pentru multiplicare rezultate finale, banda pentru marcajul suprafetelor, mese si scaune corespunzatoare pentru 
suprafetele de concurs, masa centrala, media, presa, personal instruit pentru secretariatele de suprafata de concurs, 
gonguri pentru anuntarea sfarsitului de meci la kumite, computer pentru tragerea la sorti si centralizarea rezultatelor, 
sistem de amplificare pentru anunturile oficiale, invitatii pentru oficialitatile orasului si celelalte foruri sau personalitati 
marcante (primarie, prefectura, judecatorie, procuratura, politie, armata, firme importante atrase ca sponsori, 
personalitati din diverse domenii), comunicat de presa. 

2.17 Sa asigure legatura permanenta si implicarea D.J.T.S. 
2.18 Sa asigure amenajarea “SHOMEN” cu tabloul maestrului Gichin Funakoshi. 
2.19 Sa asigure program tiparit cu ocazia evenimentului 
2.20 Mars sportiv pentru defilarea echipelor participante, imn national, juramantul sportiv, juramant arbitri. 
2.21 Protocol separat pentru arbitri pe timpul desfasurarii competitiei si pentru oficialitatile invitate si presa. 
2.22 Asigurarea la masa centrala a unui protocol minim (pahare, sucuri, apa minerala, cafea) 
2.23 Pentru festivitatea de premiere sa asigure semnal de festivitate-trompeti, mars triumfal 
2.24 In limita posibilitatilor sa asigure program demonstrativ: karate copii-max. 5min.; dans sportiv-max 10min.; parada 

modei-max15min; dans aerobic-max.10min.; muzica usoara-solisti, formatii foarte cunoscute etc. O publicitate foarte 
bine facuta la un astfel de eveniment combinat cu puncte de mare atractie artistica poate atarge numeros public. 

2.25 Sayonara party la terminarea competitiei pentru toti participantii. 
2.26 Asigurarea in conditii corespunzatoare a cazarii si mesei arbitrilor in limita posibilitatilor. 
2.27 Asigurarea unui protocol minim la sedinta tehnica si tragerile la sorti. 
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2.28 In limita posibilitatilor se vor organiza conferinte de presa (una cu o saptamana inaintea desfasurarii competitiei, una 
imediat la terminarea finalelor cu asigurarea unui protocol corespunzator) 

2.29 Pavoazarea salii de concurs, a salii de conferinte etc. cu reclamele sponsorilor. 
2.30 Asigurarea si transmiterea comunicatelor de presa imediat dupa terminarea competitiei pentru toate delegatiile 

participante, presa, federatie si D.J.T.S. 
2.31 Pregatirea in scris a discursului organizatorului cu ocazia festivitatii oficiale de deschidere. 
2.32 Conceperea si redactarea desfasuratorului competitiei cu respectarea regulamentelor de concurs. 
2.33 Conform Ordinul nr. 1058/24 aprilie 2003, privind 
2.34 “Aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în     complexurile 

sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive 
în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor” – publicat în MO, Partea I nr.327 din 14 mai 2003,  
Art.17. – (2)Organizatorii de competiţii au obligaţia să asigure acordarea asistenţei medicale de urgenţă, inclusiv pentru 
accidentele sportive, solicitând în acest sens serviciului de ambulanţă teritorial autosanitare echipate corespunzător şi 
însoţite de personal medico-sanitar. 
Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere şi sunt suportate de organizatori după terminarea 
competiţiei, în condiţiile legii. 
Pentru ziele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale plata serviciilor medicale sunt efectuate în condiţiile legii. 
Responsabilitatea pentru neasigurarea asistenţei medicale revine organizatorilor de manifestări sportive. 
Art.18. – (1) Delegarea personalului medico-sanitar se face în conformiatate cu programul întocmit de către structurile 
sportive, cu cel puţin 5 zile înaintea disputării competiţiilor. 
(2) În judeţele în care nu există unităţi medico-sportive şi medici de specialitate programul competiţional prevăzut la 
alin.(1) va fi prezentat direcţiilor de sănătate publică cu cel puţin 5 zile înaintea disputării competiţiei, solicitându-se 
delegarea personalului medico-sanitar necesar pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în timpul competiţiei. 

2.35  Toate cheltuielile legate de desfasurarea campionatului, vor fi asigurate de organizator, mai putin cheltuielile legate 
de deplasarea, cazarea si masa personalului federatiei, aceste cheltuieli fiind suportate din  taxele de competitie, 
diferentele constituindu-se in venituri ale federatiei. 
 

3. Obligatiile cluburilor: 

3.1. Sa fie afiliate la federaţie 
3.2. Să posede licenţa anuală de funcţionare 
3.3 Antrenorii / instructorii sa aiba achitată viza anuală 
 

4. Obligatiile sportivilor: 

4.1. Să fie legitimat la federaţie 
4.2. Sa aiba achitata viza anuala 
4.3. Sa detina avizul medical eliberat de medici cu competente 
4.4 Sa posede asigurarea medicala de accidente. 
 

Verificarea indeplinirii cumulative a condiţiilor enumerate la punctele 3 si 4, intra in atributiile comisiei de competitii. 
Nerespectarea acestor conditii va conduce la descalificarea sportivului. 

In cazul in care, in urma unor sesizari vor fi descoperite nereguli, vor fi penalizati atat cei care au dat avizul pentru 
participarea in competitie, cat si sportivii aflati in cauza. 

Competiţiile se vor defasura cu respectarea regulamentelor de concurs FRKT, ITKF, WFF specifice fiecarei probe.  

Campionatele nationale se vor desfasura pe probe si categorii de varsta in concordanta cu regulamentele 
internationale. Au dreptul sa participe numai sportivii legitimati, posesori ai cetateniei romane. 

  COMPETITIILE INTERNATIONALE: sunt competitii oficiale (campionate mondiale, europene, 
balcanice, cupe mondiale, europene, stagii internationale) la care federatia va fi reprezentata de lotul national, 
deplasarea fiind autorizata de Ministerul Tineretului si Sportului şi competitii internationale regionale sau intercluburi, 
la care avizul de participare va fi dat de FRKT. 

 

 

 



8 
 

Capitolul VI - CLASIFICĂRI SPORTIVE ŞI STATISTICĂ 

Categorii de clasificare sportiva:  

Se acorda sportivilor de catre FRKT, cu aprobarea Biroului federal, in urma unei solicitari scrise din partea 
conducatorului structurii sportive la care sportivul este legitimat. In vederea avizarii, cererea va cuprinde numele si 
prenumele sportivului, rezultatele obtinute si competitia la care au fost obtinute aceste rezultate. 

Categoriile de clasificare sportiva precum si criteriile de obtinere sunt: 

Categoria I-a: 

• Clasificarea pe locurile IV-VI la Campionatele Mondiale sau 1 loc III-VI la Campionatele Europene de seniori; 
• Un loc I-III obtinute la Cupe Mondiale sau Cupe Europene seniori si juniori; 
• Un loc I-III la Campionatele Mondiale sau Europene de Juniori; 
• Obtinerea a 2 titluri de Campion national seniori, tineret, juniori pe parcursul a 3 ani consecutivi; 
• 3 locuri II-III la Campionate nationale de seniori, tineret sau juniori. 

Categoria a II-a; 

• Un loc IV-VI la Cupe Mondiale sau Cupe Europene de seniori 
• Un loc IV-VI la Campionatele mondiale sau europene de tineret, juniori sau cadeti 
• Un titlu de campion national de senori, tienret, juniori sau cadeti 

Categoria a III-a: 

• Un loc II-III campionate nationale de seniori, tineret, juniori sau cadeti 
 

TITLURI 

 Se acorda de care MTS, la propunerea FRKT (Biroului Federal), sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la 
competitiile internationale oficiale de seniori, precum si antrenorilor care i-au pregatit. 

1. MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI, se acorda sportivilor care au participat la competitiile internationale oficiale de 
seniori si au realizat unul din urmatoarele rezultate (Ordinul 117/19.04.2004): 

- 1 loc I la Campionatele Mondiale 
- 1 loc I la Campionatele Europene si 1 loc II-III la Campionatele Mondiale 
- 1 loc I si 1 loc II la Campionatele Europene 
- 3 locuri II-III la Campionatele Europene 
2. MAESTRU EMERIT: se acroda sportivilor care au obtinut unul din urmatoarele rezultate in competitiile oficiale de 

seniori: 
- 1 loc I la Campionatele Europene 
- 1 loc II-III la Campionatele Mondiale 
- 2 locuri II-III l Campionatele Europene 
3. ANTRENOR EMERIT se acorda de catre MTS, la propunerea federatiei, antrenorilor care au selectionat, pregatir si 

promovat in loturile nationale, sau care au pregatit direct in cadrul cluburilor sau loturilor nationale, sportivi care au 
obtinut urmatoarele rezultate: 

- 3 locuri I-III la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene de seniori 
- 4 medalii la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene de tineret-juniori. 

In toate cazurile, titlurile se acorda prin Ordin al Miniseului Tineretului si Sportului. 

Titlurile se pot retrage de catre MTS, la sesizarea Biroului Federal al FRKT, in cazul in care persoanele care 
le detin se afla in una din urmatoarele situatii: 

- au fost sanctionate cu excludere din viata sportiva; 
- au savarsit cu vinovatie, abateri grave de la normele de etica sportiva sau fapte antisociale; 

Pentru obtinerea titlurilor, conducatorii cluburilor la care sunt legitimati sportivii/antrenorii care indeplinesc 
conditiile enumerate mai sus, vor depune la federatie o cerere tip pentru fiecare persoana si 2 fotografii. 

Capitolul VII- EVIDENTA SPORTIVILOR 

Conform Statutului FRKT, Art.32-Membrii asociați ai Federaţiei Române de Karate Tradiţional, indiferent de statutul 
lor, provizoriu sau definitiv, sunt obligaţi: 11) să transmită electronic catre F.R.K.T. pana la 31 ianuarie al fiecarui an, 
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situațiile actualizate privind membrii clubului, gradele obținute, înscrierile la campionate și să răspundă prompt 
oricăror solicitări din partea F.R.K.T. 

Neindeplinirea acestei cerinte de catre oricare dintre cluburile FRKT, va conduce la santionarea pe linie administrativa 
a acelui club, conform Statutului si a Regulamentelor FRKT. 

Capitolul VIII- DISPOZITII FINALE 

8.1 Membrii Comisiei de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi statistică se supun 
regulamentelor FRKT 
8.2 Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări 
sportive şi statistică va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRKT 
8.3 Neprezentarea membrilor Comisiei de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi statistică 
fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea din colegiu si 
necooptarea respectivilor pentru un interval de 1 (un) an într-o comisie centrala a federatiei. 
8.4 Presedintele Comisiei de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi statistică are dreptul sa 
propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal. 
8.5  Sedintele Comisiei de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi statistică nu sunt publice. 
8.6 Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al 
FRKT. 
8.7 Comisia de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi statistică îsi desfasoara activitatea pe 
durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei 
Adunari Generale de Alegeri a Federatiei. 
8.8 Revocarea din functie a membrilor Comisiei de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi 
statistică se face astfel: 
- de catre Biroul Federal pentru presedinte, la propunerea secretarului federal; 
- de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei. 
8.9 Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în 
scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o. 
8.10 Orice comunicare a Comisiei de competiţii, afilieri, legitimări, trnsferări, clasificări sportive şi statistică se face 
în scris sau în format electronic. 
8.11  Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRKT prin vot online la 
data de 09.12.2020 si intra în vigoare de la data transmiterii prin email catre cluburile afiliate FRKT. 
8.12 La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga. 

 

ANEXE: 

1. Formular de transferari sportivi 

2. Cerere de legitimare sportivi 

3. Formular de afiliere cluburi 

4. Platforma xls pentru evidenta sportivilor pe cluburi 

 

 

 

 

 


