MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARATE TRADIŢIONAL
Karate Tradiţional-ITKF / Karate Fudokan – WFF / Karate Shotokan – JKA Traditional, IMAF
Bd. Basarabia 37 – 39, sector 2, Bucureşti, ROMANIA tel/fax/ 0040 – 31 – 805,7418
mobil: 0040-724,054,240 e-mail rtkf@xnet.ro

CODUL ETIC AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARATE TRADIŢIONAL
Codul Etic al Federaţiei Române de Karate Tradiţional este elaborat în deplină
concordanţă cu Statutul federaţiei, a regulamentelor sale respectând în totalitate principiile
BU-DO care se definesc ca fiind:
1. Kurai – Nobleţe, caracter, spirit puternic si capabil sa-şi stapânească emoţiile;
2. Seriozitate – o atitudine bazată pe calmul necesar pentru a putea face faţă
situaţiilor de viaţă şi de moarte;
3. Sei – o foarte bună stabilitate emoţională dar in acelaşi timp şi un spirit alert,
pentru reacţie rapidă „Do”;
4. Schimabrea
rapidă
dintre
Sei
si
Do
şi
tranziţia prin
Zan
Shin de la Do la Sei;
5. Calm şi minte limpede;
6. Menţinerea concentrării în orice moment, chiar după terminarea unei tehnici şi
să fie pe deplin pregătit pentru următoarea tehnică;
7. Rei – respectul faţă de adversar în spiritul karate-ului tradiţional
Codul Etic al Federaţiei Române de Karate Tradiţional reprezintă un set de
convingeri concepute pentru a servi drept ghid asupra felului în care toţi membrii
(practicanţi, sportivi, oficiali, antrenori, instructori, arbitri sau personalul administrativ)
trebuie să aibă o conduită care să demonstreze că fac parte din marea familie a Federaţiei
Române de Karate Tradiţional.
Cluburile sportive, Asociaţiile judeţene de Karate Tradiţional şi cea a municipiului
Bucureşti care aderă la Federaţia Română de Karate Tradiţional din proprie iniţiativă se
angajează să respecte Statutul şi Regulamentele FRKT, Codul Etic fiind parte integrantă a
acestora.
Toţi sportivii, antrenorii, arbitrii şi alte persoane responsabile care participă la
activitatea sportivă din cadrul karate-ului tradiţional trebuie să respecte principiile de mai
jos.
A. RESPECT AL DEMINTĂŢII ŞI AUTORITĂŢII
1. Membrii Federaţiei Române de Karate Tradiţional, organizatorii manifestărilor oficiale
ale FRKT şi participanţii la aceste manifestări trebuie să dovedească respect şi stimă pentru
autorităţile sportive naţionale şi internaţionale, pentru reprezentanţii acestora, în spiritul
regulamentelor şi legilor elaborate de acestea;
1

2. Respectul „drepturilor omului” şi al demnităţii umane este o cerinţă fundamentală a
activităţii în karate tradiţional în plan naţional şi internaţional;
3. Nicio formă de discriminare nu va fi tolerată între participanţii la activitatea sportivă în
raport de rasă, sex, apartenenţă etnică, opnie filozofică, politică sau religioasă ori statutul
lor familial;
4. Orice practică ce poate aduce atingerea integrităţii fizice, psihice sau intelectuale
participanţilor la antrenamente sau competiţii este interzisă. Dopajul este interzis în orice
formă, la toate nivelurile, prevederile menţionate de Legea nr. 552/2004 vor fi aplicate;
5. Orice hărţuire fizică, morală, profesională sau sexuală este interzisă.
6. Federaţia Română de Karate Tradiţional, colegiile şi comisiile sale trebuie să asigure
condiţii corespunzătoare de existenţă şi desfăşurare a activităţii, precum şi asistenţa
medicală, unde este necesar.
7. Federaţia Română de Karate Tradiţional va promova măsurile prevăzute de Legii nr.4/2008 cu
privire la prevenire si combaterea violenţei fizice şi verbale în cadrul desfăşurării activităţii de
pregătire, competiţionale sau alte manifestări publice.
B. INTEGRITATE MORALĂ
1. Membrii Federaţiei Române de Karate Tradiţional sau reprezentanţii acestora, direct sau
indirect, nu pot accepta, solicita sau propune nicio remunerare, comision, avantaj material
sau favoare în relaţia cu organizatorii competiţiilor oficiale sau în relaţia cu partenerii.
2. Membrii Federaţiei Române de Karate Tradiţional, oficialii, arbitrii sau alţi participanţi la
activităţile oficiale nu trebuie să exercite nicio presiune pentru influenţarea votului sau pentru luarea
unei decizii ale FRKT şi trebuie să evite orice cooperare care să influenţeze obiectivitatea arbitrilor.
3. Membrii Federaţiei Române de Karate Tradiţional, sau reprezentanţii acesteia aflaţi în deplasări
atât pe plan intern sau internaţional trebuie să aibă un comportament corect, să observe şi să declare
orice conflict de interese între organizatori şi organizaţia de care aparţin, să informeze imediat
preşedintele FRKT sau al respectivelor organizaţii, după caz.
4. Reprezentanţii FRKT, membrii delegaţiilor oficiale, trebuie să procedeze cu tact şi cu atenţie, să
se abţină a face declaraţii necontrolate, să fie demni şi cu spirit de fair-play şi să nu ia decizii care
pot atrage sancţiuni sau pot aduce atingerea reputaţiei federaţiei.
C. RELAŢIILE DE COLABORARE
1. Federaţia Română de Karate Tradiţional are relaţii armonioase cu ITKF, ETKF, WFF, şi
federaţiile naţionale din întreaga lume, conform principiilor de universalitate, neutralitate politică,
nediscriminare şi respect reciproc, Federaţia Română de Karate Tradiţional respectă Statutul şi
regulamentele ITKF, ETKF, WFF.
2. Relaţiile cu Ministerul Tineretului si Sportului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii
Sportului nr. 69/2000 şi ale Statutului Federaţiei Române de Karate Tradiţional.
3. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora nu pot repezenta federaţia în relaţiile dintre
ele pe plan intern şi nici pe plan internaţional, decât cu mandat aprobat de către FRKT, în
situaţii speciale.
4. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora au datoria să respecte statutul FRKT,
regulamentele, hotărârile federaţiei, precum şi principiile de loialitate, coeziune, moralitate
şi spirit sportiv, să conserve şi să respecte imaginea şi presitigiul federaţiei şi ale
organismelor şi oficialităţilor acesteia.
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D. SANCŢIUNI PRIVIND NERESPECTAREA CODULUI ETIC
•
•
•
•
•
•
•

Avertisment scris;
Suspendarea din activitate pe o perioadă determinată;
Retragerea sau anularea unor distincţii sau drepturi acordate de federaţie;
Retorgradarea ca antrenor sau arbitru pe o perioadă determinată;
Retragerea calităţii de arbitru;
Suspendarea pe viaţă şi/sau excluderea din federaţie;
Deferirea către organele de justiţie pentru infracţiuni grave

E. DISPOZIŢII FINALE
1. Toţi membrii FRKT, trebuie să contribuie la respectarea şi aplicarea Codului Etic şi au
datoria să informeze biroul federal de orice nerespectare a codului şi regulamentelor FRKT;
2. În fiecare an Biroul federal al FRKT va analiza modul de aplicare a prezentului cod, va
aplica sancţiuni în funcţie de gravitatea faptelor şi va duce modificările care se impun.
3. Prezentul Cod etic 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.
4. La data intrarii în vigoare a prezentului Cod etic, orice dispozitie contrara se abroga.
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