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14 Февруари 2014 г.
До всички клубове
членове на федерацията

Уважаеми колеги,
Във връзка със започването на състезанията от националния и
международен спортен календар на федерацията и с цел спазването на чл. 29
ал. 2 от Устава на федерацията, а именно:
„…Чл. 29 /2/ Членовете на Федерацията нямат право да членуват в други
лицензирани по ЗФВС спортни федерации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, със
сходни цели и средства за постигането им и предмет на дейност, развиващи
спорта карате във всичките му или в които и да било отделни негови
разновидности и стилове….”
Дисциплинарната комисия прие решение за правото на участие в
състезанията, с което Ви предлагаме да се запознаете и да следите за неговото
спазване от състезателите, картотекирани за 2014 г. във федерацията към Вашия
клуб.

Русалин Русалинов, Вицепрезидент
Председател Дисциплинарна Комисия

Приложение:
Копие от решението на Дисциплинарната комисия

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ
ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ №1/13 Февруари 2014

На основание чл. 29 ал. 2 от Устава и във връзка със започването на
състезанията от Националния спортен календар за 2014 г. Дисциплинарната комисия на
БНФ карате
РЕШИ:
1. В състезанията от Националния и Международен спортен календар на
Федерацията имат право на участие само картотекираните състезатели от
клубовете, които са членове само и единствено на Българска национална
федерация карате
2. Клубовете – домакини на състезанията от националния спортен календар нямат
право да допускат в съответното състезание състезатели от клубове, които са
членове и на друга федерация – в случая БФ шотокан карате – до
3. При констатиране участие на състезатели, картотекирани в БНФ карате, в
прояви на друга лицензирана карате федерация, състезателните права на същите
ще бъдат отнети на основание чл. 8, ал. 2 от Правилник за статута на
състезателите по карате и реда за прехвърляне и преотстъпване на състезателни
права за срок, който ще бъде определен от Дисциплинарната комисия за всеки
отделен случай
4. Клубовете, представили решение за прекратяване на членството им в БФ
шотокан карате –до да извършат необходимите процедури /заявление до
Министерство на младежта и спорта/ за заличаването им от Регистъра на
министерството като членове на БФ шотокан карате-до и да представят копие от
заявлението с входящия номер на ММС в срок до 20 Февруари 2014 г.
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