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SVETOVÁ FEDERÁCIA KARATE
STANOVY
ČL. 1- ÚSTAVA A OBJEKTY
1.1

Svetová federácia karate, ďalej len ako WKF, je stálou organizáciou
združujúcou všetky druhy karate s právnym statusom, založená 16. júna 1970
(pod názvom Svetová únia organizácií karate / WUKO) a skladá sa z
Národných federácií karate spojených na celosvetovej úrovni.

1.2.

Sídlo a právne sídlo WKF sa nachádza v domácej krajine zvoleného
Prezidenta, pokiaľ Výkonný výbor nerozhodne inak.

1.3

WKF sa nezapája do záležitostí týkajúcich sa politiky, náboženstva alebo rasy a
je neziskovou organizáciou.

1.4

WKF svoje aktivity prevádzkuje na amatérskej úrovni v súlade s princípmi
stanovenými Olympijskou chartou.

1.5

WKF je výlučným vlastníkom a využívateľom loga WKF. Všetky práva na
používanie loga a mena WKF na účely výroby alebo predaja výrobkov s menom
alebo logom WKF (ako vlajky, medaily, diplomy, odznaky, štíty, kravaty,
doplnky, a podobné predmety) patria výlučne WKF.

1.6

Oficiálnymi jazykmi WKF sú angličtina a francúzština. Všetky oficiálne publikácie
WKF musia byť editované v angličtine, francúzštine a španielčine. Na
Kongresoch bude simultánnym tlmočením umožnený preklad do týchto 3 (troch)
jazykov. V prípade rozporov bude rozhodnutie založené na základe anglického
textu.

1.7

Cieľom WKF je propagovať, organizovať, regulovať a popularizovať karate na
celom svete, chrániť fyzické a mentálne zdravie atlétov, prispievať k vývoju
priateľských vzťahov medzi Národnými federáciami a chrániť záujmy karate na
celom svete.

1.8

WKF bude organizovať celosvetový šampionát v karate v spolupráci s
členskými Federáciami. Právo organizovať svetové šampionáty a iné oficiálne
podujatia WKF sa pridelí len krajinám, ktoré sú schopné prijať všetkých
kvalifikovaných účastníkov a delegácie na svojom území.

1.9

WKF vyvinie všetku potrebnú snahu na to, aby bolo karate akceptované na
Olympijských hrách a vo všetkých ostatných hrách olympijského cyklu.

1.10 WKF si kladie za cieľ prijať a implementovať Svetové protidopingové pravidlá.
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ČL. 2- ŠTRUKTÚRA
2.1

Národné federácie môžu byť členmi regionálnych alebo kontinentálnych
federácií a združení Národných federácií, aby sa mohli zúčastňovať alebo
dohliadať na organizovanie regionálnych alebo kontinentálnych karate súťaží,
vrátane regionálnych alebo kontinentálnych hier. WKF môže takéto regionálne
alebo kontinentálne federácie alebo združenia uznať. Takéto uznanie nijakým
spôsobom neovplyvňuje právo WKF komunikovať priamo s národnou federáciou
a naopak.
Právo na uznanie, pozastavenie alebo odobratie uznania federácií a asociácií
má Výkonný výbor WKF. Odvolania sa môžu predniesť pred Disciplinárnou a
právnou komisiou v lehote 21 (dvadsaťjeden) dní od oznámenia rozhodnutia.
Uznanie bude rozhodnuté po vyšetrení Stanov a ich kompatibility so Stanovami
WKF. V prípade zmien Stanov spriaznených alebo členských organizácií, v
prípade porušenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý má vplyv na
demokraciu športových procesov môže Výkonný výbor, po náležitom
preskúmaní, také uznanie prehodnotiť. Kontinentálne federácie môžu prijať ako
členov len Národné federácie už uznané WKF.

2.2

WKF uznáva v princípe 5 (päť) Kontinentálnych federácií (Afrika, Amerika, Ázia,
Európa a Oceánia).
Vyššie uvedené Federácie by mali s WKF spolupracovať v rámci oblastí svojej
jurisdikcie najlepšie, ako vedia.
Ďalej by mali pracovať v úzkej spolupráci so všeobecnými smernicami WKF,
ktorých najvyššia autorita sa musí uznávať pri všetkom, čo sa týka športu
karate.
Taktiež by mali WKF odovzdávať každoročnú správu o
organizačných a propagačných činnostiach, ktoré boli vykonané.

2.3

súťažných,

Stanovy Kontinentálnych federácií musia byť v súlade s princípmi Stanov WKF.
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ČL. 3- EKONOMICKÉ ZDROJE
3.1

WKF pracuje na svojich inštitučných cieľoch pomocou výnosov, ktoré vyplývajú
z členstva a iných ročných poplatkov, súťažných vstupných poplatkov, kurzov
a skúšok, organizačných úradných súťaží, vydávania licencií a diplomov, pokút,
odkazov a darov, sponzorstva, rozhlasu, televízie, videí, internetu
a práv na fotografie, licenčných poplatkov a akýchkoľvek iných foriem príjmu,
ktoré boli schválené Výkonným výborom. Všetky rozhlasové, televízne, video,
Internetové práva a práva na fotografie šampionátov WKF a iných
medzinárodných podujatí organizovaných WKF sú výlučným majetkom WKF.
Tieto práva nemôžu byť ďalej predané alebo vyjednané bez predošlého súhlasu
Výkonného výboru, ktorý svoju autoritu na vyjednávanie predaja alebo
používania môže posunúť ďalej. Výkonný výbor môže podporovať len
zodpovednosť za finálne rozhodnutie a nie používanie príjmu z predaja práv.

3.2

Rozpočet, zmeny rozpočtu a konečná súvaha schválená Výkonným výborom
a správy Prezidenta WKF, výber Generálneho sekretára, Generálneho
pokladníka a menovanie Audítorov musia byť schválené Kongresom.

ČL. 4- MAJETKY
4.1

Všetky existujúce majetky WKF musia byť uvedené v inventári, ktorý vedie
Generálny pokladník a overené Audítorom.

ČL. 5- UZNANIE A SPOJENIA
5.1

Uznanie Národnej federácie podľa WKF bude vykonané v nadväznosti na
nariadenia obsiahnuté v týchto Stanovách. Pre oficiálne uznanie Národnej
federácie v jej krajine a v súlade s pravidlom 29 a pod sekciami pravidiel 28 a
29 Olympijskej charty, bude WKF informovať Národný olympijský výbor a
najvyššiu športovú autoritu v dotyčnej krajine. Pravidlo 30 Olympijskej charty sa
týka uznania pravidla NF pre NOC. (Referencie k Olympijskej charte sú
založené na verzii z 11. februára 2010).

5.2

Schválenie Stanov žiadateľskej Národnej federácie Výkonným výborom WKF je
nutné pre uznanie žiadateľa. To isté platí pre akékoľvek ďalšie zmeny a
doplnenia k Stanovám Národnej federácie, ktoré tiež musia byť schválené
Výkonným výborom WKF. Takéto Stanovy musia byť vždy v súlade s princípmi
Stanov WKF a vyslovene sa vzťahovať na uznanie WKF a podriadenosť
Stanovám WKF. Ak sa vyskytnú pochybnosti o význame alebo interpretácii
Stanov Národnej federácie alebo sa vyskytne rozpor (nesúlad) medzi jej
Stanovami a Stanovami WKF, Stanovy WKF majú prednosť.

5.3

Pravidlá a predpisy Národných federácií sa taktiež musia podriaďovať
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princípom Pravidiel a predpisov WKF. Predovšetkým sa súťažné pravidlá WKF
v celom ich rozsahu aplikujú vo všetkých národných súťažiach o tituly na
národných šampionátoch a v súťažiach týkajúcich sa národných titulov, vrátane
modalít a kategórií, a členovia Národných federácií nebudú plánovať alebo
zúčastňovať sa žiadnych medzinárodných aktivít, ktoré by vopred spomenutým
pravidlám súťaží protirečili, alebo pripadali na dátumy organizovania oficiálnych
podujatí WKF.
5.4

Krajina je definovaná ako nezávislý štát uznávaný Medzinárodnou Komunitou.
Názov Národnej federácie musí reflektovať teritoriálny rozmer a tradičný názov
krajiny a musí byť schválený WKF.

5.5

Povolená je len 1 (jedna) Národná federácia na každú krajinu.

5.6

Oblasť jurisdikcie Národnej federácie sa musí zhodovať s limitmi krajiny, v ktorej
je založená a v ktorej sa nachádza jej hlavné sídlo.

5.7

Národné federácie, ktoré si želajú byť uznané a následne spájané s WKF, musia
byť nezávislé organizácie vo svojej vlastnej krajine. Prezident a ostatní členovia
Výkonného výboru Národnej federácie musia byť zvolení demokraticky a byť
občanmi danej krajiny Národnej federácie. Vlády a iné verejné autority nemôžu
určovať členov Národnej federácie. Národná federácia sa však musí sama
rozhodnúť, ktorých členov ako dané autority zvolí.

5.8

Výkonný výbor WKF môže robiť akékoľvek vhodné rozhodnutia na ochranu
športu karate v krajine Národnej federácie, vrátane zrušenia alebo stiahnutia
uznania takejto Národnej federácie, ak by ústava, právo alebo iné platné
nariadenia platné v danej krajine, alebo akýkoľvek právny akt vládnej alebo inej
autority, obmedzil NF v jej aktivitách, vyjadrení alebo presadzovaní jej vôle.

5.9

Národné federácie, ktoré chcú byť členmi WKF, musia Generálnemu sekretárovi
spolu s relevantnou prihláškou poslať aj prihlasovací poplatok, ktorý bude v
prípade prijatia pripočítaný k členskému poplatku prvého roka, kompletný súbor
dokumentov s detailnými informáciami o stave a kapacite Národnej federácie
vrátane kópie posledného auditového finančného dokladu. Tento súbor musí
obsahovať Stanovy, Pravidlá a predpisy prihlasujúcej sa Federácie a
dokumentáciu uznania Národným olympijským výborom alebo najvyššou
športovou autoritou v krajine.
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Takéto členské poplatky sa platia formou šeku alebo bankového prevodu vo
výške špecifikovanej WKF. Táto platba musí byť WKF prijatá predtým, ako je
možné s členstvom pokračovať.
5.10 Prijatie za člena bude považované za „provizórne“, ak bolo akceptované
Výkonným výborom. Po akceptovaní a v žiadnom prípade nie pred ním
Výkonný výbor rozhodne o zaslaní prihlášky Riadnemu kongresu. Provizórne
prijatie za člena sa automaticky končí po 2 (dvoch) rokoch po prijatí Výkonným
výborom. Jedine Výkonný výbor má právo udeľovať predlžované provizórne
členstvá, ktorým sa skončila platnosť. Provizórne prijaté Národné federácie
majú všetky práva okrem práva voliť. Po schválení Riadnym kongresom bude
členstvo považované za „permanentné“ a premení sa na právo voliť 2 (dva)
roky po Kongrese, na ktorom bolo schválené.
ČL. 6- PRÁVA A POVINNOSTI ČLENSKÝCH KRAJÍN
6.1

Každoročne musí každý člen Federácie zaplatiť pokladníkovi pred 31. marcom
daného roka ročný členský poplatok, ktorý je stanovený Výkonným výborom.
Ak členský poplatok nie je zaplatený do 31. marca, ale je zaplatený neskôr v
tom istom finančnom roku, platí sa doplatok stanovený Výkonným výborom.
Ak platba nie je uskutočnená v tom istom finančnom roku, platí sa ďalší
doplatok stanovený Výkonným výborom.
Ďalej krajina, ktorá nezaplatí členský poplatok úplne a chce byť aktívne
zúčastnená na šampionátoch WKF, musí s povolením Prezidenta podpísať
záväzok k zaplateniu, ktorý je Prezidentom špecifikovaný a podpísaný. Je
zodpovednosťou krajiny zabezpečiť, aby bol takýto záväzok správne podpísaný
zodpovednou osobou z danej krajiny a taktiež je zodpovednosťou krajiny
zabezpečiť, aby bol takýto poplatok uhradený k dátumu stanovenému v
záväzku.
Pokiaľ takýto poplatok nebude uhradený k dátumu stanovenému v záväzku,
stráca Krajina akúkoľvek možnosť zmenky, ktorá by prišla do úvahy v
budúcnosti. Taktiež bude výsledkom vylúčenie krajiny zo všetkých aktivít WKF,
pokiaľ nebude uhradený potrebný poplatok vrátane všetkých nazbieraných
pokút.

6.2

Príslušné Národné federácie majú nárok na:
a)

Zúčastnenie sa na Kongresoch v súlade s ústavnými normami a pravidlami,

b)

Zúčastnenie sa na oficiálnych súťažiach v súlade so špecifickými
súťažnými pravidlami;
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c)

Využívanie výhod a benefitov poskytnutých WKF.

ČL. 7- JEDNOTLIVCI
7.1

Fyzické osoby s nárokom byť členmi WKF prostredníctvom Národných federácií
sú:
a)

športovci;

b)

tréneri;

c)

lekári;

d)

rozhodcovia;

e)

funkcionári

f)

všetci členovia národných delegácií, ktorí sa zúčastňujú na oficiálnych
medzinárodných súťažiach;

g)

Čestný(í) prezident(i), Čestný(í) člen(ovia) a bývalý(í) Prezident(i) WKF.

ČL. 8- PRÁVA A POVINNOSTI JEDNOTLIVCOV
8.1

Fyzické osoby, ktoré sú členmi WKF, majú nárok na:
a)

Zúčastnenie sa na aktivitách WKF prostredníctvom konkrétnych Národných
federácií;

b)

Nosenie oficiálnych uniforiem WKF, v súlade s dotyčnými predpokladmi,
ktoré sa tejto témy týkajú;

c)

Byť navrhovaní na voliteľné funkcie a vymenovaní, za predpokladu že
spĺňajú minimálne požiadavky.

ČL. 9- PRIJATIE A POVINNOSTI
9.1

Národné federácie a individuálne osoby príslušné k WKF by mali podniknúť
všetko preto, aby spĺňali stanovené Normy, Pravidlá a predpisy, ako aj všetky
ustanovenia vydané Výkonným výborom.

9.2

Členovia by sa mali podujať pracovať v súlade s pravidlami, ktoré riadia šport, a
dodržiavať správanie úmerné vykonávanej činnosti.

9.3

Akýkoľvek člen, ktorý poruší niektorú z podmienok v bodoch 9.1 a 9.2, ktoré boli
uvedené vyššie, bude nasledovne podliehať disciplinárnym opatreniam, ktoré tu
boli uvedené.
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ČL. 10- SPÔSOBILOSŤ - KANDIDATÚRY - NEZLUČITEĽNOSŤ
10.1

Prvotná voľba do akéhokoľvek úradu WKF je prístupná len osobám, ktoré sú
oficiálnymi kandidátmi Národnej federácie svojej vlastnej krajiny a aj to len
v prípade, ak je Národná federácia bola spôsobilým členom WKF s plnými
právami aspoň posledné 2 (dva) po sebe nasledujúce roky a Národná federácia
má aktuálne splatené všetky poplatky voči WKF v čase otvorenia Kongresu.
Výkonný výbor a jeho členovia môžu svoje kandidatúry individuálne navrhnúť
výkonnému výboru.

10.2

Nasledujúce osoby nemôžu byť zvolenými členmi Výkonného výboru WKF:
a) Zamestnanci Národnej federácie, členovia WKF, po dobu trvania ich zmluvy,
plus 2 (dva) roky po ukončení zmluvy.
b) Osoby, ktoré boli zamestnané za účelom vykonávania špecifických úloh vo
WKF, buď individuálne, alebo ako aktívni partneri alebo ako členovia
dozornej rady firmy, po dobu trvania ich zmluvy, plus 2 (dva) roky po
ukončení zmluvy.
c) Obchodníci alebo výrobcovia športových doplnkov a ich vlastníci, produkty,
športové tímy, partneri, administrátori a členovia dozornej rady športových
firiem a akýchkoľvek komerčných firiem, aktivita ktorých je na škále obchodu
alebo výroby alebo akéhokoľvek druhu športových výrobkov alebo služieb
týkajúcich sa športov.
Akýkoľvek jedinec, ktorý je v zvolenom úrade a poruší niektoré z vyššie
uvedených pravidiel, sa bude musieť vzdať pozície, ktorú zastupoval.
Rozhodnutie o jeho vylúčení urobí Výkonný výbor WKF.

10.3

Všetky kandidatúry na volené úrady musia byť podané výlučne dotyčnou
národnou federáciou (okrem prípadov, ktoré boli spomínané v bode 10.1
vyššie), a musia byť prijaté v sídle WKF alebo kanceláriou Generálneho
sekretára – poštou, faxom alebo emailom – minimálne 4 (štyri) mesiace pred
dátumom dotyčného Kongresu.

10.4

Formality vyššie uvedeného bodu sa týkajú aj odchádzajúcich členov.

10.5

Platnosť kandidatúr bude overená Generálnym sekretárom WKF. Odvolania
proti rozhodnutiu Generálneho sekretára môžu byť podané Disciplinárnej a
právnej komisii (DPV) do 5 (piatich) dní po oznámení daného rozhodnutia.

10.6

Všetky kandidatúry pre volené úrady musia byť Generálnym sekretárom zaslané
členským Národným federáciám WKF zaslané minimálne 3 (tri) mesiace pred
dátumom Kongresu.
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10.7

Volené úrady a menovania sú nezlučiteľné s úlohami športovca, trénera alebo
rozhodcu oficiálnych podujatí. Ak by bola osoba z týchto kategórií zvolená alebo
povolaná do takejto funkcie, musí sa okamžite vzdať svojej predošlej úlohy na
celú dobu trvania volebného obdobia.

10.8

Akákoľvek Národná federácia nemôže mať viac než jedného (1) člena
Výkonného
výboru,
nepočítajúc
Prezidenta,
permanentné
úrady,
kooptovaného(ých) člena (ov) a predošlého (ých) Prezidenta(ov) WKF.

10.9

Ak menovaný člen, iný než Predseda komisie, stratí podporu svojej Národnej
federácie, jeho menovanie sa okamžite stáva neplatným, obmedzujúc odvolanie
z Disciplinárnej a právnej komisie za aplikovania pravidiel.

10.10 Ak zvolený člen alebo Predseda komisie stratí podporu svojej Národnej
federácie, bude musieť na zotrvanie v úrade získať 2/3 (dve tretiny) podpory
Výkonného výboru a následne ako volený člen bude taktiež potrebovať podporu
2/3 (dvoch tretín) Kongresu. Keď bude člen zvolený aspoň 2 (dva)-krát za
posledné 4 (štyri) 4 (štvor)-ročné volebné obdobia, táto podmienka sa nemôže
použiť. Dotyčný člen sa môže normálne uchádzať o znovuzvolenie.
10.11 Členovia Výkonného výboru nemôžu byť menovaní do Rozhodcovskej komisie,
Technickej komisie, Lekárskej komisie a Organizačnej komisie.
10.12 Všetci členovia Výkonného výboru musia mať občianstvo krajiny svojej Národnej
federácie.
ČL. 11- ORGANIZÁCIA
11.1

Právomoci WKF sa vykonávajú jej orgánmi, menovite:
a) Kongres;
b) Výkonný výbor;
c) Prezident.

ČL. 12- KONGRES
12.1

Kongres je najvyšším orgánom WKF a disponuje ľubovoľnými právomocami.
Rozhoduje len v prípadoch, ktoré sú v oficiálnom programe.
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Riadny Kongres má posledné slovo v súvislosti so všetkými záležitosťami
týkajúcimi sa karate prezentovanými Národnými federáciami a v súvislosti so
všetkými ďalšími témami všeobecného charakteru, a má definovať pokyny pre
aktivity WKF.
12.2 Riadny Kongres sa bude stretávať každé 2 (dva) roky pri príležitosti Svetového
Seniorského Šampionátu v meste, v ktorom sa bude konať.
12.3 Zvolanie Kongresu by malo byť poslané poštou, faxom alebo e-mailom a
podpísané Prezidentom alebo Generálnym sekretárom.
12.4

Kongres môže diskutovať len o veciach, ktoré sú v programe. Minimálne 6 (šesť)
mesiacov pred dátumom Kongresu, Generálny sekretár vyzve členov Národných
federácií, aby poštou, mailom alebo faxom, zaslali na generálny sekretariát
témy, ktoré si želajú vidieť v programe po dohode Výkonného výboru. Návrhy
musia byť zaslané aspoň 4 mesiace pred dátumom Kongresu.

12.5

Minimálne 3 (tri) mesiace pred dátumom stanoveným pre Kongres pošle
Generálny sekretár členským federáciám návrh programu formulovaný
Výkonným výborom.

12.6

Program musí obsahovať nasledovné: schválenie zápisnice z predošlého
Kongresu, správy Prezidenta a Generálneho sekretára, správu Pokladníka a
Audítorov, správu Predsedu športovej komisie a voľby nových členov na voľné
pozície Výkonného výboru.

12.7

Nasledovné body budú tiež obsiahnuté v programe:
a)
b)

Prijatie nových Národných federácií;
Informácie o budúcich aktivitách a určenie relevantných organizácií.

12.8

O otázkach, ktoré nie sú zahrnuté do programu pre Kongres, sa môže po
súhlase väčšiny 2/3 (dvoch tretín) prítomných členov diskutovať, okrem toho,
keď Prezident, vzhľadom k časovej tiesni alebo po zvážení významu rozhodne
položiť túto otázku Výkonnému výboru, alebo ak ju Prezident považuje za
dôležitú, ale rozhodne o predložení veci ďalšiemu Kongresu. Zmeny Stanov
budú vzhľadom na svoju povahu považované za natoľko dôležité, ako je
definované vyššie.

12.9

Kongresu bude predsedať Prezident WKF, alebo v jeho neprítomnosti 1.
Viceprezident, alebo v jeho neprítomnosti Viceprezident vybraný z predurčeného
poradia. Sekretár Kongresu bude Generálny sekretár WKF alebo v jeho
neprítomnosti
zastupujúci
Generálny
sekretár.
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12.10 Delegát, ktorý reprezentuje Národnú federáciu v Kongrese, musí byť občanom
svojej krajiny a mať splnomocňujúci dokument podpísaný Prezidentom Národnej
federácie, ak nie je Národná federácia reprezentovaná Prezidentom.
12.11 Overenie zastupovania bude vykonávať komisia zložená z 3 (troch) osôb,
konkrétne jedným (1) Viceprezidentom, Generálnym sekretárom alebo
zastupujúcim Generálnym sekretárom, pokladníkom alebo zastupujúcim
pokladníkom, pred oficiálnym otvorením Kongresu. V prípade akejkoľvek
námietky, musí Generálny sekretár predložiť požiadavku Disciplinárnej a právnej
komisii. Ak by niektorý z predpísaných členov komisie nebol prítomný na
Kongrese, Prezident WKF vymenuje zastupujúcich členov komisie z prítomných
členov Výkonného výboru WKF.
12.12 Na pozície, ktoré budú volené, tam kde je rovnaký počet kandidátov ako pozícií,
môže sa voľba uskutočniť aklamáciou, jeden kandidát po druhom.
12.13 Na to, aby kandidatúry do Výkonného výboru boli platné, musia byť zaslané
poštou, faxom alebo emailom 4 (štyri) mesiace pred zasadnutím Kongresu do
sídla WKF. Táto formalita je tiež nevyhnutná pre všetkých členov, ktorí sa
prezentujú na znovuzvolenie, vrátane kooptovaných členov do Výkonného
výboru.
12.14 Pozorovatelia môžu byť pozvaní na Kongres Prezidentom a majú právo hovoriť
len na základe povolenia Prezidenta.
12.15 Kandidáti na voľby musia rešpektovať etiku a princípy WKF a nepokúšať sa
získať hlasy ponúkaním výhod členom WKF. Akýkoľvek kandidát, ktorý toto
pravidlo poruší a pokúsi sa neprávom získať hlasy, bude vylúčený z kandidatúry
na dotyčný úrad.
12.16 Národnej federácii je zakázané dať splnomocnenie na zastupovanie inej
Národnej federácii alebo ho delegovať niekomu, kto má iné občianstvo než je
krajina Národnej federácie, aj keď je členom tejto Národnej federácie.
12.17 Iní členovia Výkonného výboru než členovia Výkonného úradu nemajú v
Kongrese hlasovacie právo, okrem situácie kedy zastupujú Národnú federáciu.
12.18 Okrem podmienok v bodoch 22 a 23, ktoré budú nasledovať, bude Kongres
rozhodovať väčšinou hlasov. Hlasovanie bude prebiehať zdvihnutím ruky alebo
vyvolávaním. Pri voľbách a obzvlášť dôležitých otázkach, alebo kedykoľvek to
bude vyžadovať Predsedajúci Kongresu, alebo 1/2 (polovica) delegátov,
prebehne hlasovanie v tajnosti. Pre voľby je tajné hlasovanie povinné – okrem
prípadov ako v článku 12.12 – a jednokolový systém bude uplatnený vo
všetkých prípadoch. V prípade tajného volenia budú voliť členovia Výkonného
úradu nakoniec.
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12.19 V prípade nerozhodného hlasovania môže predsedajúci Kongresu buď
rozhodnúť alebo nariadiť zopakovanie hlasovania a to medzi kandidátmi, ktorí
dostali rovnaký počet hlasov.
12.20 Nasledujúci sú oprávnení sa zúčastniť Kongresu:
a)

Členská Národná federácia, ktorá má volebné právo;

b)

Výkonný výbor;

c)

Predsedovia komisií WKF;

d)

Čestný(í) prezident(i) a Čestný(í) člen(ovia);

e)

Národné federácie s provizórnym členstvom.

12.21 Príslušné Národné federácie, v súlade s pravidlami a normami Stanov, majú
nárok na jeden hlas, pokiaľ majú vo WFK športovú aktivitu v dotyčnom roku a v
predošlom roku, zaplatili členský poplatok v priebehu posledných 2 rokov a
zaplatili všetky dlhy WKF.
12.22 Každoročná športová sezóna, účtovná sezóna a fiškálny rok vo WFK bude ten
istý ako kalendárny (1. január / 31. december).
12.23 Zdržania hlasovania a prázdne, alebo neplatné hlasy sa neberú vážne a pri
spočítavaní sa neberú do úvahy.
12.24 Každá Národná federácia môže byť reprezentovaná maximálne dvomi
osobami, pokiaľ jedna z nich nie je Prezident Národnej federácie, musí mať pri
sebe Prezidentom podpísané splnomocnenie tej istej Národnej federácie.
Každá Federácia môže mať vlastného tlmočníka.
12.25 Kongres bude považovaný za platný na prvý pokus, keď bude aspoň polovica
príslušných Národných federácií, ktoré vlastnia hlasovacie práva, prítomná,
alebo na druhý pokus (o hodinu neskôr), ak bude prítomná aspoň jedna tretina
Národných federácií, ktoré vlastnia hlasovacie práva. Ak nakoniec z dôvodu
uznášania schopnosti nemôže platný Kongres zasadať, zvolá sa ihneď po
zrušení Kongresu Výkonný výbor a to s rovnakou agendou, aká bola
zverejnená pre Kongres, a s rovnakými právomocami, aké by mal Kongres s
výnimkou článku 23 týchto Stanov.
12.26 Každých 6 (šesť) rokov, zhodujúc sa so Svetovými Seniorskými šampionátmi,
Riadny kongres volí Prezidenta tajnou voľbou.
Každé 4 (štyri) roky, zhodujúc sa so Svetovými seniorskými šampionátmi,
Riadny kongres volí tajnou voľbou:
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a)

17 (sedemnásť) volených miest Výkonného výboru.

12.27 17 (sedemnásť) členov Výkonného výboru zvolených Kongresom je zvolených
na 4 (štyri) roky.
12.28 Mimoriadny kongres sa schádza:
a)

Z iniciatívy Prezidenta, keď to bude považovať za potrebné;

b)

Na základe písomnej a oprávnenej žiadosti najmenej 50 % +1 (polovica
plus jeden) členov Výkonného výboru;

c)

Na základe písomnej a oprávnenej žiadosti najmenej 50 % (polovica)
príslušných Národných federácií s právom voliť.

Za predpokladu, že je to v súlade s podmienkami a postupmi pre platnosti
Kongresu, ako je uvedené v týchto Stanovách, Mimoriadny kongres môže byť
zvolaný zároveň s Riadnym kongresom.
Rezolúcie a rozhodnutia Mimoriadneho kongresu budú mať rovnakú platnosť
ako v prípade Riadneho kongresu.
12.29 Mimoriadny kongres môže rozhodovať o všetkých záležitostiach zvyčajne
rozhodovaných na Riadnom kongrese. Rozhoduje o návrhoch na zmenu Stanov
alebo akýchkoľvek návrhoch na rozpustenie WKF.
12.30 Predsedajúci Kongresu rozhoduje o trvaní času prejavu účastníkov a o
obmedzeniach, keď bol istý problém dostatočne rozobratý pred hlasovaním.
12.31 Kongres môže delegovať svoje zodpovednosti Výkonnému výboru.
12.32 Akékoľvek rozhodnutie Kongresu, vrátane rozhodnutí o zmenách a novelách
Stanov, sa implementuje okamžite po hlasovaní, pokiaľ to Prezident nestanovil
inak.
12.33 Zápisy zo všetkých schôdzí a iných konaní Kongresu sú spracované pod
dohľadom predsedu.
ČL. 13- VÝKONNÝ VÝBOR
13.1

Výkonný výbor sa bude skladať z Prezidenta a minimálne 22 členov, z ktorých 5
budú stáli členovia (t. j. zástupca každej z 5 Kontinentálnych federácií), a 17
zvolených členov.

13.2

Všetky volené pozície Výkonného výboru budú volené celým Kongresom.
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13.3

Vo Výkonnom výbore musia byť zaistené rovnaké príležitosti žien a mužov.

13.4

Výkonný výbor bude mať právo kooptovať rad ďalších členiek v prípade, že po
voľbách bude počet členiek považovaný za nedostatočný, podľa vlastného
názoru Výboru. Výkonný výbor bude mať tiež právo kooptovať 2 (dvoch) ďalších
členov. Termín kooptovania členov, bude na základe rozhodnutia Výkonného
výboru, ktorý môže kedykoľvek odvolať kooptácie. Títo kooptovaní členovia sú
menovaní jednoduchou väčšinou členov Výkonného výboru a po kooptovaní
budú mať plné členstvo a hlasovacie práva do budúcich riadnych volieb.

13.5

Výkonný výbor bude čas od času revidovať a opravovať kritériá a distribúciu 17
voliteľných pozícií Výkonného výboru medzi 5 (piatimi) Kontinentálnymi
federáciami.

13.6

Výkonný výbor bude pri moci na 6 (šesť) rokov funkčného obdobia pre
prezidentské miesto a na obdobie 4 (štyroch) rokov pre 17 (sedemnásť)
zvolených členov. Všetci môžu byť opätovne zvolení na dobu neurčitú.

13.7

Novozvolení členovia, Prezident a Výkonný výbor sa ujme funkcie ihneď po
voľbách. Všetky účastnícke a akreditačné práva odchádzajúcich členov EC budú
zachované až do dňa po skončení majstrovstiev, kde sa konal zodpovedajúci
volebný Kongres.

13.8 Na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa bude konať čo najskôr po
Kongrese, Výkonný výbor na návrh Prezidenta, potvrdí alebo
spomedzi svojich členov 1., 2. a 3. Viceprezidenta, Generálneho
Asistenta generálneho sekretára, Generálneho pokladníka a
generálneho pokladníka.

volebnom
vymenuje
sekretára,
Asistenta

Výkonný výbor môže na návrh Prezidenta odvolať a následne vymenovať
ktorúkoľvek z týchto pozícií.
Prezidenti 5 (piatich) Kontinentálnych federácií budú automaticky obsadzovať
pozície Viceprezidentov. Keď zástupca Kontinentálnej federácie nie je Prezident
tejto Kontinentálnej federácie, Zástupca bude mať štatút riadneho člena
Výkonného výboru.
Výkonný výbor môže kvalifikovanou väčšinou 3/5 (tri pätiny) zrušiť vymenovanie
zástupcu Kontinentálnej federácie vo Výkonnom výbore WKF a môže tiež
následne vykonať priamu schôdzu zástupcov tejto Kontinentálnej federácie vo
Výkonnom výbore WKF.
13.9

Predseda Komisie športovcov bude pozvaný zúčastniť sa všetkých zasadaní
Výkonného výboru.
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13.10 V súlade s ustanoveniami článku 10 vyššie zostávajú bývalí Prezidenti WKF
členmi Výkonného výboru po celý život, bez hlasovacieho práva.
13.11 Výkonný výbor bude viesť, riadiť a spravovať aktivity WKF, vypracuje programy v
súlade so smernicami schválenými Kongresom a zabezpečí, aby tieto boli
prijaté.
V prvom rade bude:
a)

zvolávať Kongresy a navrhovať program;

b)

vypracovávať technickú a finančnú správu o činnosti za predchádzajúci
rok, ktoré sa majú predložiť na schválenie Kongresu;

c)

schvaľovať rozpočet, čerpanie a konečné súvahy, ktoré sa majú predložiť
na schválenie Kongresu;

d)

vytvárať, reštrukturalizovať a odstraňovať komisie;

e)

schvaľovať a meniť Pravidlá a predpisy;

f)

rozhodovať o provizórnom členstve NF, ktorá má byť predložená na
ratifikáciu Kongresu;

g)

rozhodovať o pozastavení medzinárodných aktivít národným federáciám,
ktoré nezaplatili ročný poplatok;

h)

udeľovať a rušiť stretnutia;

i)

spravovať dostupné prostriedky;

j)

monitorovať dodržiavanie Stanov, Pravidiel a predpisov a vydaných
Noriem;

k)

vydávať ustanovenia týkajúce uznávania, pričlenenia a členstva;

l)

rozhodovať o výške poplatkov;

m)

udeľovať amnestie, milosti a stanoviť limity týchto opatrení;

n)

udeľovať vyznamenania;

o)

zvažovať naliehavé opatrenia vydané Prezidentom;

p)

rozhodovať o ďalších záležitostiach zahrnutých v programe schôdze.

13.12 Výkonný výbor je zvolaný Prezidentom podľa potreby, ale aspoň 1(jeden)-krát
ročne v riadnom zasadnutí, alebo na písomnú a odôvodnenú žiadosť väčšiny
členov v mimoriadnom zasadnutí.
13.13 K dispozícii bude Výkonný úrad na vysporiadanie sa s každodennými
záležitosťami medzi Prezidentom a jednotlivými členmi úradu, v závislosti od
otázok, ktoré sa majú riešiť. Zloženie Výkonného úradu bude určené čas od
času Výkonným výborom na návrh Prezidenta. Ako minimum sa bude skladať z
Prezidenta, 1. Viceprezidenta, Generálneho sekretára a Generálneho
pokladníka.
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13.14 Ak by sa z nejakého dôvodu mala uvoľniť pozícia vo Výkonnom výbore,
Výkonný výbor môže pristúpiť ku kooptovaniu člena v súlade s podmienkami
uvedenými v článku 10 v tomto texte. Kooptovaný člen zostáva vo svojej funkcii
na základe rozhodnutia Výkonného výboru a ako limit je nasledujúci Kongres,
kedy budú pravidelné voľby do kooptovaných pozícií.
13.15 Cestovanie, náklady na ubytovanie a ostatné náklady, ako aj pomerné príspevky
od členov Výkonného výboru sa riešia v súlade s ustanoveniami príslušných
Pravidiel a predpisov.
13.16 Funkčné obdobie členov Výkonného výboru bude automaticky predĺžené do
lehoty Kongresu v prípade, že termín vyprší pred dátumom schôdze tohto
Kongresu.
13.17 Na žiadosť Výkonného výboru sa stretnutia zúčastnia aj predsedovia stálych
komisií v záležitostiach, ktoré sa ich priamo týkajú.
13.18 Všetci členovia Výkonného výboru WKF sú jeho zástupcovia vo svojich
krajinách a nie delegáti svojich krajín v rámci WKF. To isté platí aj na úrovni
Kontinentálnych federácií.
13.19 Národná federácia pričlenená k WKF musí zahŕňať členov Výkonného výboru
WKF v ich krajine, ak nejakí sú. Títo členovia tvoria súčasť a budú mať
hlasovacie právo vo výkonnom výbore a valných zhromaždeniach ich Národných
federácií. Ak to vnútroštátne právne predpisy neumožňujú, budú pozvaní k
účasti, a tiež vo všetkých prípadoch budú mať prednostné miesto vo všetkých
prejavoch, akciách a majstrovstvách.
13.20 Ak sa z nejakého dôvodu zasadnutie Výkonného výboru nemôže konať,
nevyhnutné rozhodnutie môže byť prijaté po výmene faxov alebo e-mailov.
13.21 Výkonný výbor prijíma všetky svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou. V
prípade rovnosti hlasov, Prezident, alebo v jeho neprítomnosti úradujúci
prezident, bude mať rozhodujúci hlas.
13.22 Aby mohlo byť považované za platné, akékoľvek zasadanie Výkonného výboru
WKF musí byť prítomných najmenej 50 % (polovica) jeho členov a predsedajúci
Prezident alebo v jeho neprítomnosti jeden z Viceprezidentov, vybraný na
základe poradia, v akom boli zoradení. Žiadne splnomocnenia nie sú povolené.
13.23 Zápisy zo všetkých rokovaní a ďalších konaní Výkonného výboru sú spracované
pod dohľadom predsedu. Žiadne opravy alebo zmeny k zápisu nebudú prijaté,
ak neboli prijaté a potvrdené na sekretariáte najneskôr do jedného mesiaca po
tom, ako boli poskytnuté členom Národných federácií.
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13.24 Viceprezidenti
13.24.1

Výkonný výbor na svojom prvom zasadnutí po voľbách, menuje
spomedzi svojich členov na návrh Prezidenta, aspoň 1., 2. a 3.
Viceprezidenta.

13.24.2

Viceprezident poskytne Prezidentovi pomoc so všetkými funkciami a
musí ho nahradiť pri príležitostiach, ako je uvedené v tomto dokumente
v súlade so zodpovedajúcimi postupmi.

13.24.3

Výkonný výbor môže udeliť osobitné zodpovednosti viceprezidentom za
predpokladu, že nie sú v rozpore s ustanoveniami tu uvedenými.

13.25 Povinnosti Generálneho sekretára
13.25.1

Výkonný výbor vo svojom prvom zasadnutí po voľbách, vymenuje
spomedzi svojich členov na návrh Prezidenta, Generálneho sekretára.

13.25.2

Aby bol spôsobilý ako Generálny sekretár WKF, je nevyhnutné, aby bol
členom Výkonného výboru WKF v čase volieb na príslušnej schôdzi
Výkonného výboru (pozri 13.8).

13.25.3

Povinnosti Generálneho sekretára:
a) vykonať rozhodnutia prijaté Výkonným výborom;
b) udržiavať vzťahy s Kontinentálnymi federáciami, s členskými
Národnými federáciami a s vonkajšími stranami;
c) zostavovať a starať sa o zápisy z rokovania Výkonného výboru a z
rokovaní Kongresu.

13.25.4

Na každom zasadnutí Výkonného výboru Generálny sekretár musí
prezentovať aktuálnu správu o situácii WKF.

13.26 Povinnosti Asistenta generálneho sekretára
13.26.1

Výkonný výbor na svojom prvom zasadnutí po voľbách, menuje z radov
svojich členov na základe návrhu Prezidenta, Asistenta generálneho
sekretára.

13.26.2

Povinnosti Asistenta generálneho sekretára:
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a) podporovať Generálneho sekretára a nahradiť ho v prípade jeho
neprítomnosti;
b) akékoľvek ďalšie asistenčné povinnosti, o ktoré požiadal Generálny
sekretár alebo Výkonný výbor.
13.27 Generálny pokladník
13.27.1

Výkonný výbor vo svojom prvom zasadnutí po voľbách, vymenuje
spomedzi svojich členov na návrh Prezidenta, Generálneho pokladníka.

13.27.2

Je povinnosťou Generálneho pokladníka udržiavať vedené účty.

13.27.3

Na každom zasadnutí Výkonného výboru bezprostredne pred Riadnym
kongresom musí Generálny pokladník prezentovať aktuálnu správu o
situácii WKF.

13.28

Asistent generálneho pokladníka

13.28.1

Výkonný výbor vo svojom prvom zasadnutí po voľbách, menuje z radov
svojich členov na základe návrhu Prezidenta, Asistenta generálneho
pokladníka.

13.28.2

Povinnosti Asistenta generálneho pokladníka sú:
a) Asistovať Generálnemu pokladníkovi a nahradiť ho v prípade jeho
neprítomnosti;
b) b) vykonávať všetky ďalšie administratívne povinnosti požadované
generálnym pokladníkom alebo Výkonným výborom.

ČL. 14- PREZIDENT
14.1

Prezident alebo iný člen Výkonného výboru menovaný Prezidentom, zastupuje
WKF v medzinárodných organizáciách a pred vonkajšími stranami. Prezident
zastupuje WKF pred riadnou spravodlivosťou v dopyte a v obrane bez potreby
schválenia Výkonným výborom. Predseda môže preniesť svoje právomoci, na
zástupcu, ktorý ho bude zastupovať pred súdom alebo pred Medzinárodným
Športovým Súdom (TAS / CAS) alebo v akejkoľvek inej právnej záležitosti.

14.2

Aby bol spôsobilý, Prezident WKF musí byť v čase volieb členom Výkonného
výboru WKF.
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14.3

Prezident WKF je zodpovedný za každodenný chod WKF a za odpovedanie
Kongresu a Výkonnému výboru.

14.4

Prezident WKF zvoláva a predsedá Výkonnému výboru, po tom, čo je
vypracovaný program rokovania a bude monitorovať realizáciu schválených
rozhodnutí, okrem výnimiek osobitne ustanovených v tomto dokumente.

14.5

Prezident WKF zvoláva a predsedá Kongresu, okrem výnimiek osobitne
ustanovených v tomto dokumente.

14.6

Prezident WKF bude riadnym členom Výkonného výboru každej Kontinentálnej
federácie uznanej WKF.

14.7

V núdzových situáciách môže Prezident WKF prijať rozhodnutie, ktoré zvyčajne
prináleží Výkonnému výboru alebo Kongresu. Tieto rozhodnutia musia byť
predložené na ratifikáciu Výkonného výboru, prípadne Kongresu na
nasledujúcej schôdzi.

14.8

V prípade dočasnej neprítomnosti, môže Prezident WKF delegovať niektoré
alebo všetky jeho funkcie a právomoci na 1. podpredsedu.

14.9 V prípade Prezidentovej rezignácie alebo trvalej neprítomnosti, jeho právomoci
prevezme 1. Viceprezident, ktorý bude spoločne s Výkonným výborom naďalej
zabezpečovať riadne spravovanie WKF až do budúceho Kongresu, ktorý bude
zvolaný a bude sa konať v súlade s podmienkami a postupmi pre platnosť
Kongresu, ako je uvedené v tomto dokumente. V prípade neprítomnosti alebo
odstúpenia Viceprezidenta, budú ostatní viceprezidenti musieť zaujať svoje
miesto v prvom rade podľa poradia daného Výkonným výborom, v druhom rade
podľa dĺžky doby vo funkcii a v poslednom rade podľa veku.

ČL. 15- FINANCIE, ÚČTOVNÍCTVO A AUDITY
15.1 Pod vedením Výkonného výboru je Generálny pokladník zodpovedný za
likvidné aktíva WKF a riadne vedenie účtov.
15.2 Výkonný výbor vymenuje nezávislého kvalifikovaného účtovníka, alebo firmu
účtovníkov, ktorí budú poverení úlohou každoročného auditovania účtov WKF a
podávaním mu správ o nich. Pre každý Riadny kongres vymenovaný účtovník
poskytne stručnú správu o audite účtovníctva WKF. Táto správa bude tiež
uvádzať, či účty boli vedené riadnym spôsobom a v súlade so Stanovami WKF.
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ČL. 16- STÁLE KOMISIE
Bez toho, aby bolo dotknuté to čo je obsiahnuté v článku 13, bod 11), písmeno
d), budú existovať nasledujúce stále komisie:
1.- Antidopingová komisia
2.- Komisia športovcov
3.- Disciplinárna a právna komisia
4.- Komisia rodovej rovnosti
5.- Lekárska komisia
6.- Organizačná komisia
7.- Rozhodcovská komisia
8.- Športová komisia
9.- Technická komisia
ČL. 17- PRAVIDLÁ A PREDPISY
17.1

Výkonný výbor, v súlade s podmienkami uvedenými v článku 13, bod 11),
písmeno e), a za účelom dosiahnutia cieľov WKF, vydá všetky Pravidlá a
predpisy.

17.2

Stále komisie musia pomáhať pri príprave Pravidiel a predpisov v ich vlastnej
oblasti činnosti.

17.3 Všetky Pravidlá a predpisy musia byť v súlade so zásadami týchto Stanov.
ČL. 18- ČESTNÝPREZIDENT A ČESTNÍ ČLENOVIA
18.1

Na základe návrhu Výkonného výboru bude Riadny kongres voliť Čestných
prezidentov a Čestných členov aklamačne. Musia byť vybraní medzi členmi,
ktorí nezištne významne prispeli k šíreniu karate vo svete a získali zvláštne
zásluhy v rámci WKF.
Čestní prezidenti a Čestní členovia sú volení bez časového obmedzenia. Ich
nominácie môžu byť znovu zhodnotené Kongresom na návrh Výkonného výboru
alebo Disciplinárnej a právnej komisie, a to 2/3 (dvojtretinovým) väčšinovým
hlasovaním.
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18.2 Nie je možné mať viac ako 2 Čestných prezidentov v rovnakom čase, s
výnimkou v prípade odchádzajúceho Prezidenta, ktorý bol zvolený Čestným
prezidentom.
18.3

Čestný prezident má právo zúčastňovať sa, bez hlasovacieho práva, Kongresu
a zasadania Výkonného výboru.

18.4 Čestný prezident a Čestní členovia budú tvoriť Čestnú radu WKF.
ČL. 19- CENY A ODMENY
19.1 Hviezda za športové zásluhy bude vyznamenanie cti Národným federáciám a
jednotlivcom, ktorí sa vyznamenali prostredníctvom výnimočných aktivít pri
popularizácii a rozvoji športu karate.
19.2 K dispozícii sú 3 (tri) typy hviezd za športové zásluhy:
a)

Zlatá: Pre Čestných prezidentov a Čestných členov, pre Národné
federácie a jednotlivcov, ktorí pracovali na karate najmenej 20 (dvadsať)
rokov.

b)

Strieborná: Pre Národné federácie a jednotlivcov, ktorí pracovali na
karate najmenej 15 (pätnásť) rokov.

c)

Bronzová: Pre Národné federácie a jednotlivcov, ktorí pracovali na karate
najmenej 10 (desať) rokov.

19.3 Hviezdy za športové zásluhy sú sprevádzané zodpovedajúcim diplomom a pre
jednotlivcov špeciálnym odznakom.
ČL. 20- STUPNE DAN
20.1 WKF uzná a ocení Stupne Dan v súlade so súvisiacimi Nariadeniami.
ČL. 21- PRINCÍPY ŠPORTOVEJ SPRAVODLIVOSTI
21.1

WKF bude mať Disciplinárnu a právnu komisiu (DPK). Právo obrany a rozporu
bude poskytnuté.

21.2 Akékoľvek spory vyplývajúce z uplatňovania alebo výkladu Stanov WKF budú
riešené výhradne a s konečnou platnosťou na tribunáli vytvorenom DPK na
základe jej pravidiel.
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21.3

Národné federácie sú zodpovedné pred WKF za činy združení, klubov a
jednotlivcov, ktorí nim patria, ako aj za dodržiavanie stanov WKF všetkými ich
zložkami.

21.4 Národná federácia môže byť vylúčená z WKF z niektorého z nasledujúcich
dôvodov:
a) Väčšinovým rozhodnutím Kongresu;
b) Pre zanedbanie platenia členských príspevkov po dobu 2 (dvoch) rokov. V
tomto prípade môže byť rozhodnutie prijaté Výkonným výborom;
c) Rozhodnutím DPK, v súlade s článkom 11 Disciplinárnych pravidiel.
21.5

Všetkým Národným federáciám, ktoré nezaplatili svoje ročné poplatky alebo
akékoľvek iné sumy splatné WKF do požadovaného dátumu, môže byť
pozastavený Výkonným výborom status členov s plnými právami a môžu byť
vylúčení zo všetkých medzinárodných aktivít až do úplného zaplatenia všetkých
dlžných súm. Výnimky alebo odklady bude môcť povoľovať iba Výkonný výbor,
pričom tieto výnimky alebo odklady nebudú mať vplyv na plnú uplatniteľnosť
článkov 10.1 a 12.21.

21.6

Národné federácie, ktorých platby nie sú kompletné v deň určený Kongresom
môžu byť schválené Výkonným výborom k účasti Kongresu, ale nebudú mať
právo zasahovať ani hlasovať.

21.7

Či Národné federácie musia opustiť WKF prostredníctvom vyhostenia alebo
odstúpenia alebo z iného dôvodu, zostáva rozhodnutím WKF pre všetky dlžné
čiastky a musia plniť svoje povinnosti a záväzky voči WKF.

21.8

Ak Národné federácie, členovia, ktorí tvoria Národné federácie alebo jednotlivý
člen tejto Národnej federácie porušuje Stanovy WKF, alebo z nejakého dôvodu
disciplínu, môže WKF obmedziť alebo pozastaviť činnosť tejto Federácie alebo
jednotlivého člena, v súlade so Stanovami WKF a disciplinárnymi pravidlami.
Disciplinárne rozhodnutie prijaté WKF musí tiež byť aplikované vo vnútri
zodpovedajúcej Kontinentálnej federácii.

21.9 WKF výslovne zakazuje Národným federáciám a ich súčastiam dvojité členstvo
k akejkoľvek organizácii karate, ak to môže byť na základe určenia Výkonného
výboru WKF nesúhlasná organizácia.
Národné federácie a ich členovia majú zakázané mať športové vzťahy s týmito
nesúhlasnými organizáciami alebo s členskými krajinami WKF, ktorých Národné
federácie majú pozastavené členstvo z dôvodu neplatenia poplatkov či
disciplinárnych dôvodov.
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21.10 Disciplinárna a právna komisia môže podniknúť disciplinárne opatrenia voči
federáciám a fyzickým osobám.
21.11 Amnestie, milosti a úľavy môžu byť špecifické, čiastočné alebo absolútne
všeobecnej povahy.
21.12 Prijatí členovia a jednotlivci sa zaviazali neprijať žiadnu inú autoritu ako WKF.
Odvolanie na Medzinárodnú športovú arbitráž (TAS / CAS) je možné len po
vyčerpaní všetkých interných zdrojov predpokladaných vo Stanovách WKF a
Disciplinárnom poriadku.
ČL. 22- ZMENY A DOPLNENIA STANOV
22.1

Návrhy na zmenu týchto stanov môžu byť predložené Výkonným výborom alebo
členskými národnými federáciami s hlasovacími právami. V prípade Národných
federácií, návrhy musia byť predložené Výkonnému výboru s najmenej 50 % + 1
(plus jeden) všetkých členských Národných federácií s hlasovacími právami.

22.2

Výkonný výbor zvolá príslušný Mimoriadny kongres v súlade s podmienkami a
postupmi, ako je uvedené v tomto dokumente.

22.3

Návrhy na zmenu týchto stanov musia byť schválené minimálne 2/3 (dve tretiny)
z členských Národných federácií s hlasovacími právami, ktoré sú prítomné na
Kongrese.

22.4

Zmeny týchto Stanov sa stanú dočasne účinné po schválení Výkonným výborom
a konečne ratifikáciou Kongresom.

22.5 Pre čokoľvek, na čo sa nevzťahujú tieto Stanovy, môže Výkonný výbor prijať
opatrenia a potrebné rozhodnutia, ktoré potom musia byť predložené na
ratifikáciu ďalšiemu Kongresu.

ČL. 23- ZRUŠENIE
23.1

Návrh na rozpustenie WKF musí byť predložený Výkonnému výboru najmenej
4/5 (štyrmi pätinami) z členských Národných federácií majúcich hlasovacie
práva.

23.2 Výkonný výbor zvolá s tým súvisiaci Mimoriadny kongres v súlade s
podmienkami a postupmi, ako je uvedené v tomto dokumente.
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23.3 Návrh na rozpustenie WKF musí byť rozhodnutý na Mimoriadnom kongrese s
väčšinou aspoň 4/5 (štyri pätiny) z Národných federácií s hlasovacími právami.
23.4 V prípade, že by mala WKF byť rozpustená, jej majetok musí byť rozdelený
medzi členské Národné federácie, ktoré majú hlasovacie právo v pomere k
počtu rokov, koľko bola každá Federácia členom.
PRECHODNÉ USTANOVENIA
1)

Tieto Stanovy sú platné okamžite po ich schválení Kongresom WKF, s
výnimkou každého odseku, ktorý by mohol podľa názoru Výkonného výboru,
porušovať súčasné práva volených predstaviteľov v rámci predchádzajúcich
existujúcich Stanov, v takom prípade bude Výkonný výbor vykonávať
ustanovenia tak, ako je podľa jeho názoru potrebné a určí nevyhnutné
prechodné obdobie potrebné pre akúkoľvek takúto nápravu.

2)

Voľby v 5 (piatich) Kontinentálnych federáciách sa musia konať rok po Letných
olympijských hrách.

3)

Predseda Komisie športovcov je v súčasnej dobe menovaná pozícia. Je
zámerom WKF, aby bol na mieste mechanizmus, cez ktorý bude možné na túto
pozíciu voliť priamo športovcami a revidovať Stanovy, aby bolo možné zapojiť
predsedu Komisie športovcov ako plnoprávneho člena Výkonného výboru.
Medzičasom bude predseda Komisie športovcov pozývaný na zasadnutia
Výkonného výboru a bude sa ich zúčastňovať bez hlasovacích práv.

*****
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