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Програма за сертификација на тренери кои
учествуваат на WKF натпревари
1. Обем
Пвие прпписи се пднесуваат на тренери кпи учествуваат на пфицијални натпревари
прганизирани пд страна на Светската карате федерација (СКФ/WKF) или други
натпревари директнп ппддржани пд страна на СКФ. Функцијата на пваа прпграма е да
впсппстави стандарди, а не да ппнуди целпснп пфпрмена прпграма за пбука и
едукација. Примарната едукација на тренерите ќе пстане вп рамките на наципналните
федерации, на ист начин какп штп вп денешни рамки функципнира примарната
едукација за судиите.

2. Примена
Техничката кпмисија (Technical Commission – TC) кпја е вп спстав на Светската карате
федерација е пдгпвпрна за имплементација на пвие прпписи. Сите ревизии, прпмени
или исклучпци на пвие прпписи ќе бидат предмет на пдлука на Извршнипт кпмитет
(Executive Committee – EC) на Светската карате федерација.

3. Опис
3.1. Сите тренери на сппртисти кпи ги претставуваат Наципналните федерации членки на Светската карате федерација се пбврзани да гп пптпишат
„Акредитациски дпгпвпр за тренери“ за да мпжат да функципнираат на
натпревари ппддржани пд Светската карате федерација. Пптпишанипт
акредитациски дпгпвпр се задржува пд страна на Техничката кпмисија на
Светската карате федерација. Се чува запис пд секпј неприфатен пригпвпр пд
страна на тренерите, какп и секпја санкција изречена спрема тренерите или
сппртистите впдени пд нив.
3.2. „Акредитацискипт дпгпвпр за тренери“ истпвременп претставува пснпвен ппис
на функцијата тренер, какп и личен дпгпвпр на тренерите и пбврска за
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ппсветенпст на стандардите кпи се утврдени вп дпгпвпрпт. Пптпишуваоетп на
Акредитацискипт дпгпвпр за тренери е услпв за да се дпбие валидна
акредитација за тренер на пфицијални натпревари на Светската карате
федерација.

3.3. Прпграмата за серификација на тренери е ппделена на три различни нивпа:
3.3.1. Акредитиран тренер е тренер кпј е пфицијалнп назначен пд
негпвата/нејзината
наципнална
федерација,
има
пптпишанп
Акредитациски дпгпвпр за тренери и има присуствуванп на
задплжителните инструкции за акредитација. Пвие куси инструкции ќе им
ги пбјаснат на тренерите елементите на Акредитацискипт дпгпвпр за
тренери, правилата за пригпвпри и прпписите за дппинг на Светската
карате федерација. За дпстигнуваое на пва нивп не се пптребни фпрмални
испити.
3.3.2. Втпрптп нивп е Сертифициран кумите тренер или Сертифициран ката
тренер. Услпв за дпстигнуваое на пва нивп е делуваое какп тренер на
интернаципналнo нивп минимум три гпдини и успешнп ппминуваое на
фпрмален испит за правилата на кумите или ката (вп зависнпст пд
дисциплината на сертифицираое). Кандидатпт првенственп мпра да биде
пријавен пд сппствената наципнална федерација за да мпже да гп пплага
пвпј испит. Наципналната федерација, сп ппднесуваое на пријавата
пптврдува дека кандидатпт функципнира какп тренер на ппединци или
наципнални екипи вп перипд пд три гпдини. Акп кандидатпт гп ппмине
успешнп писменипт испит, се здпбива сп диплпма кпја има важнпст пд три
гпдини. Пп изминуваоетп на пвие три гпдини, кандидатпт мпра да гп
ппвтпри писменипт испит сп цел да се ресертифицира.

3.3.3. Третптп нивп, Сертифициран карате тренер мпже да гп дпбијат самп
тренери кпи се имаат стекнатп сп титулите Сертифициран кумите тренер и
Сертифициран ката тренер, имаат делуванп какп тренери на натпревари на
Светската карате федерација минимум пет гпдини, немаат гплем брпј на
пдбиени пригпвпри вп ппследните две гпдини и немаат записи за
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прекршуваое на Акредитацискипт дпгпвпр за тренери вп перипд пд пет
гпдини.

3.4. Техничката кпмисија на Светската карате федерација ќе ја ппвлече диплпмата
акп на кандидатпт му се издадени ппгплем брпј на невалидни пригпвпри или
има дисциплински санкции прптив негп/неа вп ппследните две гпдини. Вп
пвие случаи Техничката кпмисија ќе гп прпследи случајпт дп Извршнипт
кпмитет сп свпја преппрака за решение.
3.5. Техничката кпмисија на Светската карате федерација вп секпе време мпже да
пдлпжи или пткаже пдредена сертификација заради прекршуваое на
Акредитацискипт дпгпвпр за тренери. Пваа ппстапка мпра да биде
евидентирана пд претставник на Техничката кпмисија на заднипт дел на
пптпишанипт Акредитациски дпгпвпр за тренери на кандидатпт. Билп кпј
тренер, претхпднп акредитиран или сертифициран, акп му биде пдземена
акредитацијата, мпра ппвтпрнп да гп ппмине писменипт испит за кумите или
ката тренер, сп цел ппвтпрнп да ги испплнува услпвите за сертификација, без
разлика дали вп минатптп успешнп гп има ппминатп испитпт. Тренер кпј имал
акредитиран статус, сп тпа штп ппвтпрнп ќе дпбие акредитација успешнп
ппминувајќи гп писменипт испит, нема автпматски да дпбие и сертифициран
статус.
3.6. Техничката кпмисија пп свпја сппствена желба мпже да сертифицира ппзнати
искусни тренери без спрпведуваое на фпрмални испити, дпкплку кандидатпт
гп пптпише Акредитацискипт дпгпвпр за тренери, гп има пптребнптп
интернаципналнп искуствп за сертификација и нема негативен запис вп
Светската карате федерација.
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4. Преглед
Диплпма издадена пд Светска карате федерација

СЕРТИФИЦИРАН КАРАТЕ ТРЕНЕР
Сертификација валидна на непдреденп време ппд услпв да нема прекршуваое
на Акредитацискипт дпгпвпр за тренери
Мпра да ги испплнува услпвите за сертифициран ката тренер
Мпра да ги испплнува услпвите за сертифициран кумите тренер
Минимум пет гпдини делуваое какп тренер на светски и/или
кпнтинентални првенства без прекршуваое на Акредитацискипт дпгпвпр

СЕРТИФИЦИРАН КУМИТЕ ТРЕНЕР
Сертификацијата се пбнпвува на три
гпдини
Мпра да се ппмине теприски испит за
кумите правила
Минимум три гпдини делуваое какп
тренер на светски и/или
кпнтинентални првенства
без прекршуваое на Акредитацискипт
дпгпвпр

СЕРТИФИЦИРАН КАТА ТРЕНЕР
Сертификацијата се пбнпвува на три
гпдини
Мпра да се ппмине теприски испит за ката
правила
Минимум три гпдини делуваое какп
тренер на светски и/или
кпнтинентални првенства
без прекршуваое на Акредитацискипт
дпгпвпр

Диплпма издадена пд Светска карате федерација

Испитпт кпј се пплага е истипт тепретски испит кпј
гп пплагаат арбитерите и судиите

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТРЕНЕРИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА:
АКРЕДИТИРАН ТРЕНЕР
Мпра да има пптпишанп Акредитациски дпгпвпр
Мпра да има ппсетенп тренерски инструкции за ппшти теми
Мпра да ги ппсетува инструкциите секпи три гпдини за пбнпва на акредитацијата
Мпра да биде акредитиран пд наципналната федерација какп тренер
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Преглед на Акредитацискипт дпгпвпр
Пригпвпри и прпцедури за пригпвпри
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Преглед и истакнуваое на правилата
за натпреваруваое
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ПРИЛОЗИ
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ПРИЛОГ 1: АКРЕДИТАЦИСКИ ДОГОВОР ЗА ТРЕНЕРИ
Дплупптпишанипт се спгласува да се придржува сп следните услпви какп предуслпв за
делуваое какп тренер на натпревари на Светската карате федерација и дпбиваое и
пдржуваое на тренерска лиценца пд страна на Светската карате федерација:

Какп тренер, јас сум пдгпвпрен/на за:
1. безбеднпста и благпспстпјбата на сите сппртисти кпи ми се дпделени мене пд страна
на мпјата наципнална федерација, вп и надвпр пд натпреварувачката пбласт;
2. мпетп љубезнптп и дисциплиниранп пднесуваое, какп и за пднесуваоетп на
сппртистите кпи ми се дпделени мени, вп и надвпр пд натпреварувачката пбласт;
3. мпетп придржуваое и придржуваоетп на сппртистите кпи ми се дпделени мене дп
инструкциите дадени пд арбитерите, судиите или други пвластени службени лица на
турнирите и натпреварите;
4. придржуваоетп на сппртистите кпи ми се дпделени мене кпн актуелните и важечките
анти дппинг прпписи;
5. ппчитуваое на актуелните правила за натпреваруваое и псигуруваое дека
сппртистите кпи ми се дпделени се придржуваат и ги ппчитуваат истите правила;
6. избегнуваое на пригпвпри без пснпва вп правилата.
Сп пва пптврдувам дека разбирам дека неппчитуваое на пвпј Акредитациски дпгпвпр за
тренери мпже да дпведе дп губеое на правптп за делуваое какп тренер на натпревари
прганизирани пд Светската карате федерација, и ппнатаму, таквптп неппчитуваое базиранп
на пдлука на Техничката кпмисија мпже да резултира сп пдземаое или суспензија на билп
кпја тренерска лиценца издадена на мпе име пд страна на Светската карате федерација.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _________________________________________________________________
НАЦИПНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА _______________________________________________________
ДАТУМ ____________________________

ППТПИС __________________________________
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ПРИЛОГ 2: ОФИЦИЈАЛНИ ПРИГОВОРИ
ЧЛЕН 11 ОД КАТА И КУМИТЕ ПРАВИЛА ЗА НАТПРЕВАРИ НА СВЕТСКАТА КАРАТЕ
ФЕДЕРАЦИЈА

1. Официјални приговори
1.1. Никпј нема правп да прптестира за пресуда на членпвите на Арбитражнипт пдбпр
(Refereeing Panel – RP).
1.2. Дпкплку изгледа дека прпцедура или ппстапка на судијата/арбитерпт е вп кпнфликт сп
правилата, правп да направи пригпвпр има самп Претседателпт на Федерацијата или
пфицијлаен претставник.
1.3. Пригпвпрпт мпра да биде вп пишана фпрма и ппднесен веднаш пп рундата вп кпја
пригпвпрпт бил прпдуциран. (Единствен исклучпк се пднесува на пригпвпр пд
административна прирпда. Акп е забележан прпблем или прппуст пд
административна прирпда, веднаш треба да се извести кпнтрплпрпт на мечпт [Match
Area Controller – MAC]).
1.4. Пригпвпрпт мпра да биде ппднесен дп претставник на Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury
– AJ). Вп дпгледнп време Пдбпрпт ќе ги разгледа пкплнпстите кпи дпвеле дп
прптестната пдлука. Земајќи ги превид сите факти кпи се на распплагаое, тие ќе
ппдгптват извештај и ќе имаат пвластуваое да гп спрпведат заклучпкпт пд извештајпт.
1.5. Сите пригпвпри кпи се вп врска сп примената на правилата мпра да бидат направени
вп спгласнпст сп прпцедурите за пригпвпри дефинирани пд страна на Извршнипт
кпмитет (Executive Committee) на Светската карате федерација. Тие мпра да да бидат
ппднесени вп писмена фпрма и пптпишани пд страна на пфицијален претставник на
екипата или натпреварувач(и).
1.6. Ппднпсителпт на пригпвпрпт е пбврзан да деппнира такса за пригпвпр, какп штп е
налпженп пд страна на Извршнипт кпмитет на Светската карате федерација и пвпј
дпказ, заеднп сп пригпвпрпт мпра да се ппднесе дп претставник на Пдбпрпт за жалби
(Appeals Jury – AJ).

2. Состав на Одборот за жалби (Appeals Jury – AJ)
Пдбпрпт за жалби е спставен пд три ппстари (сенипр) арбитери/судии назначени пд
страна на Судиската кпмисија (Referee Commission – RC). Не смеат да бидат назначени два
члена пд иста наципнална федерација. Судиската кпмисија е задплжена да назначи уште и
три членпви нумерирани сп брпеви пд 1 дп 3, кпи би ги замениле првичнп именуваните
членпви вп Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ), акп се ппјави ситуација вп кпја има
кпнфликт на интерес, каде членпт на Oдбпрпт (жиритп) е пд иста наципналнпст или пак
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има крвни или рпднински врски сп некпја пд страните вмешана вп инцидентпт за кпј е
ппднесен пригпвпр, вклучувајќи ги и членпвите на Арбитражнипт пдбпр (Refereeing Panel –
RP) инвплвиран вп ситуацијата.

3. Процес за евалуација на приговори
Страната дп кпја се ппднесува пригпвпрпт има пдгпвпрнпст да свика Пдбпр за жалби
(Appeals Jury – AJ) и да ја деппнира сумата пд таксата за пригпвпр дп благајникпт
(архиварпт). Пткакп е свикан, Пдбпрпт за жалби веднаш ќе спрпведе истрага каква штп
смета дека е неппхпдна за да се пптврди верпдпстпјнпста на пригпвпрпт. Секпј пд трите
члена е пбврзан да даде сппствена пресуда за валиднпста на пригпвпрпт. Неприфатливп е
впздржуваое пд прпизнесуваое.

4. Одбиени приговори
Акп еден пригпвпр е пзначен за невалиден, Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ) ќе
назначи еден пд свпите членпви кпј има пбврска вербалнп да гп извести ппднпсителпт на
пригпвпрпт дека пригпвпрпт е пзначен за невалиден, да гп пзначи пригиналнипт дпкумент
сп збпрпт „ПДБИЕН“ и да гп предаде на пптпишуваое кај секпј член на Пдбпрпт за жалби,
а пптпа да гп дпстави кај архиварпт (благајникпт), кпј треба да гп дпстави дп Генералнипт
секретар.

5. Прифатени приговори
Акп еден пригпвпр е прифатен, Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ), вп кппрдинација сп
Прганизациската кпмисија (Organizing Commission – OC) и Судиската кпмисија (Referee
Commission – RC) ќе преземе мерки сп кпи ќе мпже да се разреши ситуацијата, вклучувајќи
ги мпжнпстите на:
 Менуваое на претхпднп дпнесените пресуди кпи се вп кпнфликт сп правилата
 Ппништуваое на резултатите пд сппрните натпревари дп тпчката пред настануваое на
инцидентпт
 Ппвтпруваое на натпревари кпи биле афектирани пд инцидентпт
 Издаваое преппрака дп Судиската кпмисија Referee Commission – RC) дека
инвплвираните судии/арбитери се евалуирани за кпрекција или санкција
Дплжнпст на Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ) е да ппкаже впздржанпст и разумен став
при преземаоетп дејствија кпи би ја пппречиле прпграмата на натпреварпт на значителен
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начин. Менуваоетп на наспката на прпцеспт на елиминации е ппследната ппција сп цел
да се пбезбеди фер исхпд.
Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ) ќе назначи еден пд свпите членпви кпј има пбврска
вербалнп да гп извести ппднпсителпт на пригпвпрпт дека пригпвпрпт е прифатен, да гп
пзначи пригиналнипт дпкумент сп збпрпт „ПРИФАТЕН“ и да гп предаде на пптпишуваое
кај секпј член на Пдбпрпт за жалби, а пптпа да гп дпстави кај архиварпт/благајникпт
(Treasurer), кпј треба да гп дпстави дп Генералнипт секретар, пткакп ќе му ја врати
уплатената такса на ппднпсителпт на пригпвпрпт.

6. Извештај за приговорот
Пп справуваоетп сп инцидентпт на начинпт прппишан ппгпре вп дпкументпв, Пдбпрпт ќе
се спстане и ќе елабприра еднпставен извештај за пригпвпрпт, ппишувајќи ги свпите напди
и изнесувајќи ги свпите причини за прифаќаое или пдбиваое на пригпвпрпт. Извештајпт
треба да биде пптпишан пд сите три члена на Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ) и
дпставен дп Генералнипт секретар.

7. Власт и ограничувања
Пдлуката на Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ) е кпнечна и единственп мпже да биде
ппништенп сп пдлука на Извршнипт кпмитет (Executive Committee – EC). Пдбпрпт за жалби
не мпже да прппишува санкции или казни. Негпвата функција е да пресуди за
верпдпстпјнпста на пригпвпрпт и да иницира пдредени акции кпи ќе ги ппттикне
Судиската кпмисија (Referee Commission – RC) и Прганизаципната кпмисија (Organizing
Commission – OC) да преземат ппправни мерки за да ја кпригираат судиската ппстапка кпја
е утврденп дека била вп кпнфликт сп правилата.

ПБЈАСНУВАОЕ:
I.

II.

III.

Вп пригпвпрпт мпра да се наведени имиоата на натпреварувачите, судискипт пдбпр,
какп и прецизни детали за штп се ппднесува пригпвпрпт. Генерални тврдеоа за
севкупните стандарди нема да бидат прифатени какп легитимни пригпвпри. Тпварпт на
дпкажуваое на валиднпста на пригпвпрпт гп нпси ппднпсителпт на пригпвпрпт.
Пригпвпрпт ќе биде разгледан пд страна на Пдбпрпт за жалби (Appeals Jury – AJ) и
Пдбпрпт има за пбврска да ги прпучи дпказите ппднесени заеднп сп пригпвпрпт.
Ппкрај тпа, Пдбпрпт мпже да прпучува видеп снимки или да испрашува пфицијални
лица, сп цел пбјективнп да ја испита валиднпста на пригпвпрпт.
Акп пригпвпрпт се усвпи за валиден пд страна на Пдбпрпт за жалби(Appeals Jury – AJ),
ќе биде преземена сппдветна акција. Ппкрај тпа, ќе бидат преземени сите мерки да се
избегне ппвтпруваое на дејствиетп вп идни натпревари. Уплатенипт деппзит му се
враќа на ппднпсителпт пд страна на благајната.
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IV.
V.

VI.

Акп пригпвпрпт се усвпи за невалиден пд страна на Пдбпрпт за жалби, уплатенипт
деппзит се префрла вп Светската карате федерација.
Псигуруваое дека натпреварите или рундите нема да бидат пдлпжени вп случај на
ппдгптпвка на пфицијален пригпвпр. Арбитерпт има пдгпвпрнпст да се ппгрижи
натпреварпт да тече вп спгласнпст сп правилата за натпреваруваое.
Вп случај на прпблем пд административна прирпда, тренерпт мпже веднаш директнп
да гп извести кпнтрплпрпт на мечпт (Match Area Controller), кпј пптпа ќе гп извести
судијата.

ПРИЛОГ 3: АНТИ ДОПИНГ
АНТИ ДОПИНГ ЗА СЕРТИФИКАЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ТРЕНЕРИ НА СВЕТСКАТА КАРАТЕ
ФЕДЕРАЦИЈА

1. Какп да се биде сигурен дека лекарставта кпи се кпристат не се напдаат на забранетата
дппинг листа
Секпј сппртист или сппртски кадар (какп тренер) мпра да ја прпверуваат ппследната
верзија на забранетата дппинг листа бидејќи пваа листа се менува најмалку еднаш
гпдишнп. Тие мпра да бидат инфпрмирани кпи метпди и супстанци се забранети;
мемпризираое на листата не е преппрачанп. За да мпже да се прпверат препишаните
супстанци, тие мпже да ги прпверат лекарставата на интернет, преку дппинг банка на
ппдатпци на Анти дппинг прганизација.
2. Дпдатпци на исхраната мпже да резултираат сп ппзитивен дппинг тест
Научните истражуваоа дпкажуваат дека гплем дел пд дпдатпците на исхраната не се
пригинални. Ппкрај тпа, вп прпсек 20 прпценти пд пригиналните дпдатпци на исхрана се
кпнтаминирани сп забранети супстанци; анабпличките стерпиди и стимуланси се главните
супстанци кпи се дпдаваат, а никпгаш не се наведени вп етикетите сп спстпјки на
дпдтапците на исхрана.
3. Какп мпже да се ппбара и дпбие изземаое за терапеветска упптреба (Therapeutic Use
Exemption)
Ппнекпгаш сппртистите треба да кпристат лекарства заради нивните медицински
третмани. Вп пвие случаи треба да се знаат фпрмалнпстите за аплицираое и дпбиваое на
правп за изземаое за терапевтска упптреба.
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4. Лпкација на сппртистите и дпстапнпст за тестираое надвпр пд натпреварите (Out Of
Competition Testing – OOCT)
Сите сппртисти треба секпгаш и секаде да бидат ппдгптвени да се ппдвргнат на анти
дппинг тестпви за време на натпреварите, какп и надвпр пд натпреварите. Пдбиваое да
се спрабптува сп пвие правила се признава какп анти дппинг прекршпк за кпј следува
санкција. Банката на инфпрмации сп лпкациите на сппртиситите ппмага при тестираоетп
надвпр пд натпреварите (OOCT) и секпј неуспех временп да се ажурира инфпрмацијата за
престпјпт на сппртисите мпже да дпведе дп прппуштаое на анти дппинг тест, штп впди дп
анти дппинг прекршпк и следственп, санкција.
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