Regulamin
zgrupowań, szkoleń i konsultacji
kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan
I. Cel ustanowienia regulaminu
§1.
Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie
Karate Fudokan reguluje procedury zgłoszeń zawodników, procedury
absencyjne, zasady zachowania w trakcie zgrupowań, szkoleń i konsultacji
kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan
II. Zasady zgłaszania zawodników i zgłaszania absencji
§2.
1. Zgłoszenia zawodników na zgrupowania, szkolenia, konsultacje dokonuje
trener Kadry Narodowej z pośród składu kadry narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach trener kadry narodowej może na
szkolenie lub konsultacje powołać osoby spoza kadry narodowej.
3. Zgłoszenia dokonuje trener kadry narodowej poprzez pisemne
przedstawienie do Zarządu Związku pisemnej listy zawodników.
4. W przypadku powołania osób spoza kadry narodowej trener pisemnie
uzasadnia ich zgłoszenie.
5. Lista zawodników zgłoszonych na zgrupowania, szkolenia, konsultacje
jest ogłaszana poprzez odczytanie lub/i publikację na stronie
internetowej Związku.
6. Lista zgłaszana jest w terminie co najmniej miesiąca od daty
zgrupowania, szkolenia, konsultacji.
§3.
1. Trener może powołać listę rezerwową.
2. Lista rezerwowa jest zgłaszana pisemnie wg procedury opisanej w §2.

§4.
1. Zawodnik zgłoszony przez trenera kadry narodowej, w uzasadnionych
przypadkach może ubiegać się o zwolnienie z udziału w zgrupowaniu,
szkoleniu, konsultacji.
2. Zawodnik w takim przypadku zgłasza do trenera podanie o zwolnienie z
zgrupowania, szkolenia, konsultacji w danym dniu lub dniach.
3. Podanie powinno być doręczone trenerowi w terminie 2 tygodni przed
zgrupowaniem, szkoleniem, konsultacją i zawierać pisemne uzasadnienie
absencji.
4. W przypadku absencji zdrowotnej zawodnik jest obowiązany
niezwłocznie dostarczyć kopię zwolnienia lekarskiego na druku
urzędowym poświadczone przez lekarza, lekarza dentystę, starszego
felczera lub felczera.
§5.
1. Trener jest zobowiązany podanie wraz z jego opinią przekazać
niezwłocznie do Zarządu Związku.
2. Zarząd Związku podejmuje decyzję w sprawie usprawiedliwienia absencji.
3. Trener wraz z zaopiniowanym podaniem przesyła propozycję z listy
rezerwowej.
III. Przebieg zgrupowania, szkolenia, konsultacji
§6.
1. W trakcie zgrupowania, szkolenia, konsultacje codziennie jest
sporządzana lista obecności.
2. W przypadku zajęć w dwóch turach (np. przedpołudniowe i
popołudniowe) lista jest sprawdzana przed każdą turą.
3. Wzór listy obecności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§7.
1. Prowadzący zajęcia jest obowiązany do wpisywania wszystkich zwolnień
z zajęć.
2. Decyzja o zwolnieniu z zajęć przysługuje wyłącznie trenerom kadry
narodowej.

§8.
1. Prowadzący zajęcia ma prawo zwolnić zawodnika z zajęć w przypadku
nagłej niedyspozycji zdrowotnej.
2. Prowadzący zajęcia ma obowiązek zwolnić z zajęć zawodnika którego
stan zdrowia wskazuje, iż nie znajduje się on w pełni dyspozycji
zdrowotnych.
3. O zwolnieniu zawodnika prowadzący zajęcia informuje trenera kadry
narodowej.
4. Zawodnicy instruktorzy oraz osoby uczestniczące w aktywnościach
sportowych mają obowiązek takiego działania, aby zminimalizować
ryzyko kontuzji, przy jednoczesnym uznaniu o istnieniu ryzyka
wynikającego z uprawiania sportu walki.
5. Samowolne oddalenie się z zajęć lub terenu zgrupowania jest
niedozwolone i może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.
6. Celowe wprowadzenie się zawodnika, instruktora, trenera lub innych
osób w jakikolwiek związanych z aktywnością tak organizacyjnie jak i
sportowo w stan uniemożliwiający wykonywanie nałożonych zadań jest
surowo zabronione i poza natychmiastowym wydaleniem ze
zgrupowania może skutkować wszczęciem kroków dyscyplinarnych.
§9.
Zgrupowania, szkolenia, konsultacje są prowadzone według konspektu
zatwierdzonego przez Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Karate
Fudokan i Zarząd Związku.
§10.
Konspekty wraz z listami obecności są archiwizowane przez Związek.
IV. Postępowania powypadkowe
§11.
1. W przypadku zaistnienia w trakcie zajęć wypadku skutkującego kontuzją
naruszającą czynności organizmu powyżej dni 7 lub interwencją lekarza,
trener lub prowadzący zajęcia ma obowiązek:

2.

3.
4.
5.

a. Zgłosić fakt do służby medycznej i dopilnować przekazania
poszkodowanego służbie medycznej;
b. Sporządzić protokół powypadkowy z podaniem okoliczności
wypadku jego świadków.
c. Procedura dotyczy zawodników niepełnoletnich lub pozbawionych
możliwości osobistego zgłoszenia zaistniałego wypadku [zawodnik
bez przytomności itp.]
d. Zawodnicy pełnoletni i nie pozbawieni możliwości osobistego
zgłoszenia wypadku zgłaszają wypadek osobiście.
e. Zgłoszenie wypadku osobiste następuje na sporządzony w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach protokół zgłoszenia wypadku,
który podpisują osoba zgłaszająca wypadek oraz osoba
przyjmująca protokół do dalszego postępowania.
f. Osoba zgłaszająca wypadek otrzymuje kopię protokołu. Oryginał
przekazywany jest do władz związku w celu przeprowadzenia
postępowania powypadkowego jak w §12.
g. W protokole winny być uwzględnione personalia osoby
poszkodowanej, personalia przyjmującego zgłoszenie na protokół,
miejsce data i godzina zaistnienia wypadku, data i godzina
zgłoszenia wypadku, data i godzina sporządzenia protokołu, krótki
opis zdarzenia, opis obrażeń lub kontuzji, świadkowie zdarzenia.
Przy ustalaniu stopnia zagrożenia urazu prowadzący zajęcia ma
obowiązek kierowania się własnym doświadczeniem i na bieżąco
przeprowadzonym wywiadem u poszkodowanego.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia
poszkodowanego należy skierować go na badanie lekarskie.
W przypadku konieczności udania się do lekarza lub do ambulatorium
poszkodowanego kieruje się tam w asyście opiekuna.
Wzór protokółu powypadkowego stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
§12.

Protokół powypadkowy przekazywany jest do Zarządu Związku za
pokwitowaniem lub korespondencyjnie listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru w przypadku postępowań odbywających się poza siedzibą Związku.

§13.
Związek na podstawie przekazanego protokołu prowadzi postępowanie
powypadkowe.
§14.
1. Do prowadzenia postępowania delegowana jest przez Zarząd osoba,
która ma obowiązek:
a. Ustalić dokładne okoliczności zaistnienia zdarzenia poprzez:
i. Przesłuchanie osoby poszkodowanej;
ii. Przesłuchanie świadków zdarzenia;
iii. Przesłuchanie odpowiednio trenera, instruktora lub
organizatora aktywności w trakcie której zaistniał wypadek.
iv. W razie potrzeby dokonać oględzin miejsca zdarzenia
dokumentując tę czynność w protokole. Do
przeprowadzenia oględzin prowadzący postępowanie jest
obowiązany przybrać osobę nie związaną ze sprawą, która
podpisuje protokół z oględzin przeprowadzonych w jej
obecności.
2. W przypadku, gdy skutkujące szkodą zdarzenie ma znamiona
przestępstwa, prowadzący postępowanie powypadkowe jest obowiązany
zawiadomić niezwłocznie właściwe organa ścigania oraz niedopuścić do
zatarcia ewentualnych śladów do przybycia przedstawiciela tych
organów.
3. W przypadku, gdyby prowadzone postępowanie powypadkowe w
jakikolwiek sposób mogłoby zakłócić tok działania organów powołanych
do ujawniania i ścigania przestępstw, postępowanie powypadkowe jest
zawieszane do czasu zakończenia czynności dochodzeniowo –śledczych.

§15.

1. Z wynikami postępowania powypadkowego zaznajamiane są osoby
zainteresowane.
2. Osobami zainteresowanymi są: poszkodowany i ubezpieczyciel oraz
Zarząd Związku.
3. Dokumentacja powypadkowa przekazywana do Związku nie może
zawierać dokumentacji medycznej poszkodowanego, chyba, że
poszkodowany pisemnie wyrazi zgodę na jej przekazanie do Zarządu
Związku.
4. Do dokumentacji medycznej nie jest zaliczane zaświadczenie o zdolności
lub braku zdolności do uprawiania sportu.
5. W przypadku stwierdzenia, że wypadek powstał na skutek zachowania
niesportowego, Zarząd jest obowiązany do podjęcia kroków
przewidzianych regulaminem dyscyplinarnym.
§16.
1. Przy ustaleniu, że do wypadku doszło na skutek zaniedbania lub
zaniechania Zarząd Związku jest zobowiązany do spowodowania zmian
regulaminowych skutkujących niedopuszczeniem w przyszłości do
powstania takich okoliczności.
2. Działanie opisane w ust.1 nie wyklucza podjęcia procedury opisanej w
§14 ust.2 niniejszego regulaminu.
§17.
Od wyniku postępowania powypadkowego służy odwołanie według procedury
przewidzianej dla wypadków w pracy.
V. Koszty zgrupowań, szkoleń, konsultacji
§18.
1. Koszty zgrupowania, szkolenia, konsultacji w odniesieniu do członków
kadry narodowej ponosi Związek.
2. W koszty pokrywane z konta Związku wliczane są koszty pobytu.
3. Nie wliczane są do obciążeń ciążących na Związku te koszty pobytu, które
wyniknęły samowolnego działania zawodnika.

4. Straty pokryte z funduszy związkowych a wyrządzone przez samowolne i
niedozwolone regulaminem działania osób biorących udział w
aktywności mogą być przez Związek dochodzone na drodze sądowej
zgodnie z treścią art.415 kodeksu cywilnego.
§19.
W przypadku nieusprawiedliwionej i niezgłoszonej wcześniej absencji Związek
ma prawo obciążyć zawodnika kosztami jego pobytu na zgrupowaniu,
szkoleniu, konsultacjach.
§20.
Związek ponosi koszty sprzętu przedstawianego do użytkowania zawodnikom w
trakcie zgrupowania, szkolenia, konsultacji.
§21.
1. Przekazany w użytkowanie sprzęt winien być używany zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Dopuszcza się zużycie sprzętu wynikające z jego normalnego
użytkowania.
3. W przypadku stwierdzenia użytkowania sprzętu niezgodnie z jego
przeznaczeniem i wynikającego z tego pogorszenia jego stanu, Związek
ma prawo do obciążenia kosztami przywrócenia stanu sprzed
pogorszenia stanu sprzętu obciążyć odpowiedzialnego za jego
niewłaściwe użytkowanie. W takim przypadku ma zastosowanie §18 ust.
4 niniejszego regulaminu.
VI. Obowiązywanie regulaminu.
§22.
Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

