REGULAMIN
NOSTRYFIKACJI I WERYFIKACJI
STOPNI KARATE KYU i DAN
W POLSKIM ZWIĄZKU KARATE FUDOKAN

I.

Przepisy wstępne
§ 1.

Celem wprowadzenia niniejszego Regulaminu jest umożliwienie szerokim rzeszom
miłośników Karate Fudokan w Polsce rozwijanie się w tej dyscyplinie sportowej oraz
potwierdzenie i certyfikacja nabytych umiejętności przez wyłącznego reprezentanta
dyscypliny Karate Fudokan na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – Polski Związek Karate
Fudokan.
II.

Wyjaśnienie pojęć
§ 2.

1. Aplikant – osoba ubiegająca się o nostryfikację lub weryfikację stopnia karate.
2. Nostryfikacja stopnia – uznanie uzyskanego stopnia karate za stopień PZKF.
3. Weryfikacja – proces kontrolny mający na celu sprawdzenie i potwierdzenie
umiejętności w Karate Fudokan.
4. Klub macierzysty – klub, niezależnie od jego formy prawnej, będący członkiem
Polskiego Związku Karate Fudokan, w którym zrzeszony jest Aplikant.

III.

Nostryfikacja i weryfikacja stopni Karate Fudokan:
§ 3.

Aplikant ma prawo zwrócić się osobiście lub za pośrednictwem macierzystego klubu
do Zarządu Polskiego Związku Karate Fudokan celem otrzymania nostryfikacji lub poddania
się weryfikacji posiadanego, nadanego wcześniej stopnia w karate.
§ 4.
Aplikant osobiście lub za pośrednictwem klubu macierzystego zgłasza pisemny wniosek
o nostryfikację lub weryfikację stopnia.
§ 5.
1. Nostryfikacja dotyczy wyłącznie stopni nadanych przez World Traditional Fudokan
Shotokan Karate-Do Federation oraz Ogólnopolską Federację Karate Fudokan.
2. Weryfikacji mogą podlegać inne stopnie.
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§ 6.
Wniosek musi zawierać:
1. dane aplikanta (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, dane kontaktowe, nr PESEL).
2. nazwę klubu macierzystego, imię i nazwisko trenera prowadzącego, rok rozpoczęcia
treningów.
3. dane dotyczące stopnia nostryfikowanego lub weryfikowanego, stopień, data i miejsce
nadania, nazwisko, imię i stopień egzaminatora).
4. jako załącznik do wniosku – kserokopia dyplomu lub wpisu do budopassu
dotyczącego stopnia nostryfikowanego lub weryfikowanego.
5. Wniosek przedstawiany jest w formie pisemnej i elektronicznej.
§ 7.
1. Nostryfikacja jest potwierdzona opatrzeniem dokumentu (budopassu) lub wydanego
dyplomu pieczęcią Polskiego Związku Karate Fudokan z dopiskiem „STOPIEŃ
NOSTRYFIKOWANY”.
2. Weryfikacja jest potwierdzona opatrzeniem dokumentu (budopassu) lub wydanego
dyplomu pieczęcią Polskiego Związku Karate Fudokan z dopiskiem „STOPIEŃ
ZWERYFIKOWANY”.
3. Polski Związek Karate Fudokan może dodatkowo wydać własny dyplom do
nostryfikowanego lub zweryfikowanego stopnia.
§ 8.
Wzór wniosku jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
§ 9.
Weryfikacja i nostryfikacja stopnia może być przeprowadzona wyłącznie przy udziale
licencjonowanego egzaminatora Polskiego Związku Karate Fudokan.
§ 10.
Weryfikacja stopnia może być uzależniona od wyniku sprawdzianu praktycznego
z umiejętności przewidzianych dla danego stopnia według Regulaminu Egzaminów
na stopnie KYU i DAN Polskiego Związku Karate Fudokan.
§ 11.
Koszt nostryfikacji i weryfikacji stopnia jest ustalany Uchwałą Zarządu PZKF.
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III. Przepisy końcowe
§ 12.
Decyzja Zarządu Polskiego Związku Karate Fudokan w przedmiocie nostryfikacji
i weryfikacji stopni w dyscyplinie Karate Fudokan jest ostateczna.
§ 13.
1. Zabrania się używania niezweryfikowanych i nienostryfikowanych stopni Karate
Fudokan.
2. W stosunku do osób używających stopni w sposób opisany w punkcie
powyższym stosowane będą działania prawne.
§ 14.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, dnia 05 maja 2008 r.

Zarząd PZKF:
Prezes Dariusz Stanisław Bajkowski

Wiceprezes Maciej Grubski

Wiceprezes Krzysztof Tadeusz Szczypiorski
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