Uznesenie z konferencie SFKaBU
Konanej d a 20. 09. 2008 v Bratislave
Prítomní : pod a prezen nej listiny
Zapisovate : Ing. ubomíra Klementisová
Konferencia sa riadila nasledovným programom :
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Otvorenie
Správa o innosti za uplynulé obdobie
Správa revíznej komisie za rok 2007
Informácia o medzinárodnom seminári „Mládež a okinawskí majstri karate a kobudo na Slovensku“
v Mošovciach
Vo by
Ú as na MSJ WKC a MS WTKA 2008
Plán innosti na obdobie 2008/2009
- Termínový kalendár
- Semináre a sústredenia
- Zahrani né sú aže
Rozpo et na rok 2009
Rôzne
- poplatky
- rozhodovanie
- skúšobný poriadok
- iné

Konferencia sa na svojom jednaní uzniesla na nasledovnom uznesení :
Konferencia SFKaBU :
1.) Berie na vedomie
a. Predstavenie asistentky generálneho sekretára pani Viery Antoškovej.
b. Informáciu o poriadaní Svetového pohára na Okinawe v auguste 2009
c. Správu o innosti za uplynulé obdobie prednesenú prezidentom SBKaBU Ing. F. Komorom a
informáciu o športových výsledkoch reprezentantov SFKBU
d. Správu o medzinárodnom seminári „Mládež a okinawskí majstri karate a kobudo na Slovensku“
v Mošovciach prednesenú Ing. . Klementisovou
e. Vymenovanie inštruktorov a asistentov pre kata, kumite, kobudo a self defence. Zoznam
inštruktorov a asistentov bude uverejnený na internetovej stránke SFKaBU.
f. Ponuku pána Miroslava Horáka oh adne prípravy rozhodcov na semikontakt
g. Rezignáciu Ing. . Klementisovej z funkcie generálnej sekretárky a Ing. Borisa Horá ka z funkcie
viceprezidenta SFKaBU. Konferencia zárove po akovala menovaným za odvedenú prácu v prospech
šírenia karate a dobrého mena Slovenska doma aj v zahrani í.
h. Termíny Majstrovstiev svetových organizácii:
MS WKC seniorov
11. 6. 2009
USA
Sústredenie s okinawskými majstrami júl/august
Mošovce
ME EGKF seniorov
september 2009 Španielsko
MS WTKA
október 2009
Taliansko / Írsko
2.) Schva uje
a. Správu revíznej komisie predloženú lenkou Revíznej komisie A. Segešovou
b. Zavedenie otvorenej kategórie Selfdefence od I.kola Pohára federácie za nasledujúcich pravidiel:
- maximálne vystúpenie 3 minúty
- otvorená kategória bez oh adu na vek a pohlavie
- po et lenov družstva 2 – 5 pretekárov
c. Zavedenie kategórie -52 kg pre pretekárov kumite 14 – 17 ro ných

d. V prípade malého po tu pretekárov v kategóriách kumite seniorov uplat ova systém zápasov
každého s každým. Kone né rozhodnutie je vždy v kompetencii hlavného rozhodcu sú aže
a riadite a sú aže.
e. Zníži hranicu na kumite seniorov na 5. Kyu.
f. Rozšírenie sústredenia d a 11.10. 2008 o tréning Selfdefence o 15.00 vedený senseiom Jánom
Dadom
g. Nasledovné poplatky s platnos ou od 1.1.2009:
150 €
ro ný poplatok za klub
30 €
ro ný poplatok za individuálneho lena
3€
poplatok za lena klubu, ktorý sa zú astnil na skúškach STV Kyu
35 €
poplatok za licenciu Skúšobného komisára
10 €
poplatok za licenciu trénera III. triedy
15 €
poplatok za licenciu trénera II. triedy
10 €
poplatok za licenciu rozhodcu III. triedy
Poplatky za skúšky na STV Dan pre lenov SFKaBU
50 €
1. Dan
100 €
2. Dan
150 €
3. Dan
200 €
4. Dan
250 €
5. Dan
300 €
6. Dan
Dvojnásobnú výšku daných poplatkov na skúškach na STV Dan pre ne lenov SFKaBU
h. Termínový kalendár na obdobie jese 2008 – jar 2009 v nasledujúcich výh adových termínoch.
Upresnenie termínov uložila daným klubom doda na sekretariát do 7 dní od Konferencie.
I. kolo Pohára federácie
Stupava
04. 10. 2008
II. kolo Pohára federácie
Prievidza
08. 11. 2008
Memoriál Antona Krištofa
Nová Ba a
29. 11. 2008
III. kolo Pohára federácie
Púchov
17./ 18. 01. 2009
Seminár Skúšobných komisárov
YMCA
koniec januára 2009
IV. kolo Pohára federácie
Pezinok
do 7. 2. 2009
V. kolo Pohára federácie
B. Bystrica
21. 3. 2009
VI. kolo Pohára federácie
Ša a
prvá polovica apríla 2009
Majstrovstvá Slovenska
Martin
druhá polovica mája 2009
i. Minimálne nároky na ošatné pre rozhodcov na Pohároch federácie SFKaBU
Hlavný rozhodca sú aže
2 000.- Sk / 70 €
Hlavný rozhodca zápasiš a
1 000.- Sk / 35 €
Rozhodca
500.- Sk / 20 €
j. Odobratie licencie skúšobného komisára s okamžitou platnos ou pánovi ubošovi Ráchelovi za
hrubé porušenie Skúšobného poriadku SFKaBU.
k. Návrh zadelenia rozhodcov do tried pod a návrhu predsedu rozhodcovskej komisie Ing. P. Trnku
a ich registrovania a evidencie ú asti na sú ažiach a seminároch.
l. Minimálne nároky na ošatné pre inštruktorov a asistentov, ktorí budú vies otvorené semináre a
tréningy. Ošatné pre inštruktora 1 000.- Sk a pre asistenta 500.- Sk.
3.) Odporú a
V prípade neohlásených skúšok na 3. Dan, ktorých sa zú astnila sle na Dominika Sabová, lenka
klubu ŠK Nové mesto Bratislava a jej konania v rozpore s platným Skúšobným poriadkom SFKaBU
s oh adom na stupe udelený našim dlhoro ným u ite om senseiom Takeji Ogawom a skuto nos ou,
že sle na Sabová dodato ne požiadala o uznanie tejto skúšky postupova nasledovne:
V prípade vysvetlenia objektívnych dôvodov, pre o sle na Sabová nemohla homologiza ný poplatok
zaplati v stanovenom termíne a jeho následné neodkladné uhradenie na ú et SFKaBU, Konferencia
odporú a Kolégiu danov stupe 3. Dan uzna .
4.) Zvolila
a. Generálneho sekretára
b. Viceprezidentov
c. do Kolégia Danov:

Peter Kotásek
Ing. ubomíra Klementisová, JUDr. Erik Štefák
PHD. František Šebej, Ing. Pavol Trnka

5.) Ukladá
a. Prezidentskej rade SFKaBU vyrobi ozna enie a eviden né karty pre rozhodcov
Termín:
do I. kola Pohára federácie
b. Všetkým klubom SFKaBU nahlási na sekretariát zoznamy lenov s aktuálnymi STV Kyu a Dan
Termín:do 31. októbra 2008
c. PR spracova rozpo et na MŠ SR do termínu pod a usmernení MŠ SR,
d. Generálnemu sekretárovi vymyslie a zavies do praxe systém evidencie a kontroly STV Dan a Kyu
e. Kolégiu Danov spracova návrh minimálnych nárokov pre ú as skúšobných komisárov v kluboch a
doplni niektoré lánky Skúšobného poriadku.
Termín:
do konania Semináru sk. komisárov
f. GS uverejni na internetovej stránke vyú tovanie roku 2007, revíznu a správu a správu auditora
Termín:do 30. 9. 2008
g. Po as celého roku venova pozornos Antidopingovému programu SFKaBU a prevencii pred
zneužívaním zakázaných látok pretekármi.
h. Trénerskej komisii spracova aktuálny zoznam reprezentantov a uverejni ho na internete a stara sa
o jeho pravidelnú aktualizáciu. Ur i podmienky za lenenia, vypadnutia a udržania sa v kádri
reprezentantov.
Termín:do 26. 9. 2008

6.) 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
SFKaBU.
c. Klubom h ada možnosti nových rozhodcov a ich príprave
d. H ada externé zdroje financovania športovej innosti mimo ŠR .

Zapísala : Ing. ubomíra Klementisová
Overil: Ing. František Komora, prezident
Ing. Pavol Trnka, viceprezident
Ján Dado, viceprezident
V Bratislave 20. 09. 2008

