Uznesenie z konferencie SFKBU
Konanej d a 01.12.2007 v Bratislave
Prítomní : pod a prezen nej listiny
Zapisovate : ubomíra Klementisová
Konferencia sa riadila nasledovným programom :
Informácia o innosti a výsledkoch za uplynulé obdobie
1) Informácia o innosti za uplynulé obdobie
2) Revízna správa za rok 2006
3) Hlavné úlohy na rok 2008
4) Plán medzinárodných akcií na nasledujúce obdobie
5) PROJEKT: Point karate
6) Rôzne
o finan né zabezpe enie
o propagácia
o Mošovce 2008
Konferencia sa na svojom jednaní uzniesla na nasledovnom uznesení :
Konferencia SFKaBU :
1.) Berie na vedomie
a. informáciu o pozdrave od senseiov Takeji Ogawu a Eiki Kurashitu a želaním
príjemného prežitia viano ných sviatkov a š astného nového roku 2008
b. informáciu o športových výsledkoch reprezentantov SFKBU
c. informáciu o pripravovaných turnajoch v roku 2008 lenských klubov
d. informáciu o letnom tréningovom sústredení v Mošovciach 2008
e. informáciu o zaradení WTKA do IOC
f. informáciu o nadchádzajúcich Svetových hrách v Thajsku v apríli 2008
g. informáciu o stave stredísk mládeže v rámci SFK, ktorý sa rozrástol na 3
h. informáciu o hospodárení
2.) Schva uje :
a. Správu prezidenta o innosti za uplynulé obdobie
b. Zmenu kategórií detí a mládeže na Pohároch federácie a Majstrovstvách Slovenska
mládeže
c. Rozšírenie po tu kôl Pohára federácie z 3 na 5 kôl, z toho povinných pre nominantov
na M-SR: 3 kôl – mládež aj seniori
d. Správu revíznej komisie za rok 2006
e. Termínový kalendár s tým, že niektoré kluby upresnia termíny ich sú aží,
f. Hlavné úlohy na rok 2008

g. Zavedenie systému POINT KARATE pre deti do 15 rokov pod a pravidiel WTKA
h. Zavedenie dvojitého štartovného v prípade oznámenia súpisky v de sú aže priamo
v hale organizátorovi
i. Systém prezentáciu pred sú ažou e-mailom alebo faxom organizátorovi
3.) Ukladá :
a. GS spracova na základe upresnených informácií o pripravovaných turnajoch
termínový kalendár na rok 2008
b. pp. Klementisovi a Mrvovi spracova pravidlá POINT KARATE
c. PR v rámci finan ných možností SFKBU realizova doporu enia Revíznej komisie, tak
aby nebolo obmedzené fungovanie SFKBU.
d. PR spracova rozpo et na MŠ SR do termínu pod a usmernení MŠ SR,
e. Venova pozornos Antidopingovému programu SFKBU a prevencii pred zneužívaním
zakázaných látok pretekármi
f. Každému organizátorovi sú aže pod hlavi kou SFK zabezpe i kvalifikovaných
rozhodcov v požadovanom po te
g. Každému organizátorovi sú aže pod hlavi kou SFK dodrža štandard športovej haly,
kde je možné oddelenie divákov a pretekárov a možnos rozmiestnenia min. 3 zápasísk
h. Každému organizátorovi sú aže pod hlavi kou SFK zabezpe i dostato ný po et
usporiadate ov a pomocného personálu pri stolíkoch a v hale
i. Predsedovi rozhodcovskej komisie zavies systém tarifovania rozhodcov a ich
následné odme ovanie na sú ažiach
4.) Doporu uje :
a. Klubom rozvíja krúžkovú innos na školách vzh adom na možnos lepších
podmienok prístupu k telocvi niam,
b. Všetkým klubovým trénerom zú ast ova sa o najvä šieho po tu seminárov
vedených inštrutormi SFK
c. Klubom h ada možnosti nových rozhodcov a ich príprave
d. H ada externé zdroje financovania športovej innosti mimo ŠR .

Zapísala : Ing. ubomíra Klementisová, generálna sekretárka
Overil: Ing. František Komora, prezident
Ing. Klementis Ladislav, predseda
Ján Dado, viceprezident

V Bratislave 01. 12. 2007

