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1 Introducere
1.1 Scopul regulamentului
Prezentul Regulament are ca scop stabilirea modalităților de organizare și funcționare a Federației
Române de Kendo și este alcătuit în concordanță cu regulamentele FIK și EKF.
De asemenea, prezentul regulament se dorește o punere în practică a principiilor fundamentale ale kendo
așa cum au fost acestea enunțate de către AJKF prin definirea Conceptului Kendo.

1.2 Abrevieri și definiții
Abrevierile folosite pe parcursul documentului au următorul înțeles:
CB
CEx
CN
CNFPA
CR
DT
EKC
EKF
FIK
FRK
Pr
SG
SL
Tr
VP
WKC

Cupa Balcanică
Comitetul Executiv al FRK
Campionatul Național de Kendo
Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor
Cupa României la Kendo
Directorul Tehnic al FRK
Campionatul European de Kendo
Federaţia Europeană de Kendo
Federaţia Internaţională de Kendo
Federaţia Română de Kendo
Președinte FRK
Secretar general al FRK
Stagiu de lot
Trezorier FRK
Vicepreședinte FRK
Campionatul Mondial de Kendo

Definițiile folosite pe parcursul documentului au următorul înțeles:
club afiliat/membru FRK

practicant activ al FRK

practicant inactiv al FRK

practicant (auto)suspendat

eveniment

structură sportivă în care se practică kendo sau una din artele marțiale
asociate și care este afiliată Federației, conform Actului Constitutiv și
Statutului FRK
persoană fizică ce practică kendo sau una din artele marțiale asociate,
în cadrul unui club afiliat, și care este înregistrată ca având toate
obligațiile derivate din relația cu FRK îndeplinite la zi
persoană fizică ce practică kendo sau una din artele marțiale asociate,
în cadrul unui club afiliat, și care este înregistrată ca având cel puțin o
obligație derivată din relația cu FRK neîndeplinită
practicant activ al FRK care este în incapacitate temporară de a mai
practica kendo sau una din artele marțiale asociate, care solicită
explicit dobândirea acestui statut pentru o perioadă bine determinată
și care beneficiază de drepturi și obligații speciale conform prezentului
regulament.
orice manifestare cu caracter de stagiu/seminar, competiţie, examen
sau demonstraţie.

1.3 Alte documente relevante




Actul constitutiv si Statutul FRK
Standarde de examinare emise de FIK (RO)
Regulamentul EKF pentru examinare si shogo (RO)
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Regulamentul FIK Antidoping (EN)
Regulamentul EKF Antidoping (EN)
Regulament de Kendo Shiai si Shinpan
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2 Regulament privind organizarea și participarea la evenimente
2.1 Scopul regulamentului
Scopul prezentului regulament este de a stabili modul de organizare a evenimentelor naţionale şi
internaţionale și participarea practicanţilor la aceste evenimente.

2.2 Dispoziții generale
2.2.1

FRK are autoritatea de a organiza următoarele evenimente oficiale:






2.2.2

FRK are autoritatea de a convoca și organiza deplasarea delegației României la următoarele
evenimente:






2.2.3

Campionatul Național de Kendo (v. cap. 2.3)
Cupa României la Kendo (v. cap. 2.4)
Stagii de pregătire a lotului național (v. art. 2.5.2)
Evenimente internaționale (WKC, EKC, CB) ce sunt desfășurate pe teritoriul României
Stagii de formare și perfecționare a instructorilor și antrenorilor de kendo

Campionatul Mondial de Kendo (WKC)
Campionatul European de Kendo (EKC)
Cupa Balcanică la Kendo (CB)
Stagii și seminarii naționale și internaționale (v. cap. 2.5)
Alte evenimente organizate de FIK / EKF (v. cap. 2.6)

FRK are autoritatea de a înregistra participarea și rezultatele practicanților activi la:




Evenimente oficiale – organizate de FRK / EKF / FIK
Evenimente de club – organizate de cluburi afiliate FRK (v. cap. 2.7)
Alte evenimente organizate de cluburi sau federații afiliate EKF / FIK (v. cap. 2.7)

2.3 Campionatul Național de Kendo
2.3.1

FRK organizează anual Campionatul Național de Kendo (CN), de regulă în a doua parte a lunii noiembrie.
Locația poate varia de la an la an și este stabilită cu cel puțin 60 de zile înainte de eveniment; capitala
este de regulă opțiunea cu întâietate. Toate detaliile organizatorice se comunică cluburilor membre FRK
cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea competiției.

2.3.2

Condiţii generale de înscriere sunt de asemenea anunțate anterior și făcute publice pe site-ul federației.
Ca regulă generală toţi participanţii trebuie să fie activi, trebuie să aibă stare de sănătate corespunzătoare
(certificată medical) și să fi participat anterior la minimum o competiție înregistrată de către FRK.

2.3.3

Categoriile individuale se organizează pe bază de vârstă după cum urmează:






Individual juniori mici – 12-14 ani, mixt băieţi şi fete
Individual juniori mari – 15-17 ani, mixt băieţi şi fete
Individual seniori feminin – 18+ ani
Individual seniori masculin – 18+ ani
Individual special, pe bază de invitaţie – în principiu 40+ ani şi 3+ dan, cu ocazii speciale

Toate categoriile individuale vor fi menționate în anunțul de organizare în vederea înscrierii la competiție.
După centralizarea înscrierilor, rămân valide categoriile la care au fost înscriși cel puțin 3 competitori. În
cazul în care au fost înscriți mai puțin de 3 competitori, categoria se invalidează iar practicanții înscriși vor
fi redistribuiți la alte categorii în limita posibilităților.
2.3.4

Categoriile de echipe sunt adresate seniorilor și pot fi mixte (bărbați și femei) atât timp cât membrii
echipei aparţin aceluiaşi club. În cazuri speciale, se pot organiza și competiții pe echipe bazate pe alte
criterii (de ex. echipe de juniori) atât timp cât există cel puțin 3 echipe competitoare per categorie.
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2.3.5

Arbitrii participanți la CN sunt selectați și convocați conform celor descrise în „Regulamentul arbitrilor de
kendo”; ei nu au dreptul să participe în categoria în care arbitrează și, pe cât posibil, să nu fie mai mult
de 2 din același club prezenți pe aceeași suprafață.

2.3.6

Cu ocazia CN se organizează examen de grad pentru minim 3 dan; acesta este guvernat de regulile de
organizare descrise în capitolul „Regulamentul de examinare”.

2.3.7

Tot cu ocazia CN se organizează și Adunarea Generală a FRK, cu agenda stabilită și comunicată anterior.
Detaliile de organizare trebuie să fie conforme cu „Actul constitutiv si Statutul FRK”

2.4 Cupa României la Kendo
2.4.1

FRK organizează anual Cupa României la Kendo în perioada martie-aprilie în funcţie de incidența
sărbătorilor şi a competiţiilor internaţionale (WKC, EKC). Data concretă de desfășurare a CR se decide cu
ocazia AG al FRK, când se stabilește calendarul competițional pentru anul următor. Locația poate varia de
la an la an, este stabilită cu cel puțin 30 de zile înainte de eveniment și de regulă este alt oraș decât
capitala. Toate detaliile organizatorice se comunică cluburilor membre FRK cu cel puțin 30 de zile înainte
de începerea competiției.

2.4.2

Condiţii generale de înscriere sunt de asemenea anunțate apriori și făcute publice pe site-ul federației.
Ca regulă generală toţi participanţii trebuie să fie activi și să aibă stare de sănătate corespunzătoare
(certificată medical).

2.4.3

Categoriile individuale se organizează pe bază de vârstă și număr estimat de participanți și sunt anunțate
odată cu anunțul de convocare. Ele rămân valide atât timp cât există cel puțin 3 competitori înscriși la
momentul finalizării înscrierilor; în caz contrar se desființează iar participanții afectați pot fi redistribuiți
la alte categorii, în limita posibilităților. Ca și reper se poate folosi următoarea categorizare:







Individual copii – până la 11 ani, mixt băieţi şi fete
Individual juniori mici – 12-14 ani, mixt băieţi şi fete
Individual juniori mari – 15-17 ani, mixt băieţi şi fete
Individual seniori feminin – 18+ ani
Individual seniori masculin – 18+ ani
Individual seniori special (în principiu 40+ ani)

2.4.4

Categoriile de echipe sunt adresate seniorilor, pot fi mixte (băieți și fete) iar echipele pot fi alcătuite din
membrii unor cluburi diferite. Rezultatul se înregistrează în contul clubului majoritar sau cel specificat
înaintea începerii competiției de membrii echipei. În funcție de structura participanților se pot organiza
și alte categorii (feminin, juniori, etc).

2.4.5

Arbitrii participanți la CR sunt selectați și convocați conform celor descrise în „Regulamentul arbitrilor de
kendo”; ei nu au dreptul să participe în categoria în care arbitrează și, pe cât posibil, să nu fie mai mult
de 2 din același club prezenți pe aceeași suprafață.

2.4.6

Cu ocazia CR se organizează examen de grad pentru minim 1 dan; acesta este guvernat de regulile de
organizare descrise în capitolul „Regulamentul de examinare”.

2.4.7

Tot cu ocazia CN se organizează și Adunarea Generală a FRK, cu agenda stabilită și comunicată apriori.
Detaliile de organizare trebuie să fie conforme cu „Actul constitutiv si Statutul FRK”.

2.5 Stagii de pregătire
2.5.1

FRK organizează și/sau coordonează următoarele stagii de pregătire:





2.5.2

stagiile de pregătire a lotului naţional
stagiul internaţional pentru antrenori şi instructori – Kitamoto
stagiul de arbitraj EKF – Brussels
stagii de formare și perfecționare a instructorilor și antrenorilor de kendo

Stagiile de pregătire a lotului naţional (SL) se desfășoară conform „Regulamentul echipei naționale”;
locația și frecvenţa sunt stabilite de DT/CEx înaintea fiecare ciclu de pregătire.
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2.5.3

Stagiul internațional din Kitamoto este organizat regulat de AJKF și are ca scop instruirea conducătorilor
de kendo din afara Japoniei. Temele abordate sunt: baze, kendo kata, kihon ho, arbitraj, teorie, cultură
japoneză, etc, iar în fiecare an maximum 4 persoane pot fi nominalizate din fiecare ţară membră a FIK.
Selecția finală este în atribuția AJKF și se face pe baza condiţiilor generale de înscriere: practicant activ,
conducător de antrenamente, grad minimum 3 dan cu angajament garantat de participare în caz de
selecţie.

2.5.4

CEx este responsabil pentru informarea și selecţia candidaţilor propuși pentru stagiul din Kitamoto. După
selectarea celor 4 persoane care urmează să fie nominalizate CEx va stabili și ordinea de prioritate între
acestea. În acest sens, evenimentul este anunţat de către SG împreună cu toate detaliile de înscriere,
candidaturile se trimit la adresa oficială a federației urmând ca DT/CEx să evalueze candidaturile după
următoarele criterii:





grad – avantaj proporțional
vechime – avantaj proporțional
activitate curentă
participări anterioare – avantaj invers proporțional.

2.5.5

Stagiul de arbitraj din Bruxelles este organizat anual de către EKF și are ca scop instruirea și selecţia
arbitrilor pentru EKC/WKC. Din fiecare țară membră pot fi nominalizate anual maximum 6 persoane ca
arbitri și maximum 3 persoane ca şi competitori de model. Condițiile generale de înscriere variază în
funcție de tipul candidaturii: arbitrii trebuie să fie activi și cu grad tehnic de min. 5 dan, iar competitorii
model trebuie să fie membrii ai lotului naţional cu grad tehnic de min. 3 dan. Orice candidat trebuie să
aibă un angajament garantat de participare în caz de selecţie.

2.5.6

CEx este responsabil pentru informarea și selecţia candidaţilor propuși pentru stagiul din Bruxel. În acest
sens evenimentul este anunţat de către SG împreună cu toate detaliile de înscriere, candidaturile se trimit
la adresa oficială a federației iar apoi DT/CEx va evalua candidaturile după următoarele criterii:




grad – avantaj proporțional
vechime – avantaj proporțional
activitate curentă

2.6 Evenimente internaționale
2.6.1

FRK organizează participarea delegației României la următoarele evenimente:





Campionatul Mondial de Kendo (WKC)
Campionatul European de Kendo (EKC)
Cupa Balcanică (CB)
Alte evenimente organizate de FIK/EKF

2.6.2

Selecția delegației se desfășoară conform „Regulamentul echipei naționale”; alte detalii sau restricții
organizatorice specifice sunt comunicate și verificate în prealabil.

2.6.3

FRK poate organiza un eveniment internațional dacă a fost supus dezbaterii și aprobat în prealabil în
Adunarea Generală. CEx este responsabil pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în acest
sens; CEx poate de asemenea delega această responsabilitate dacă există acord comun.

2.7 Înregistrarea evenimentelor
2.7.1

FRK are autoritatea de a înregistra participarea și rezultatele membrilor săi la evenimente organizate în
țară și în străinătate, conform art. 2.2.3.

2.7.2

În cazul evenimentelor ce nu sunt direct organizate de FRK înregistrarea se face la cererea cluburilor (de
preferat organizatoare), evidența fiind necesară în diverse contexte:



Stagiile de arbitraj – participările sunt luate în considerare în stabilirea gradelor de arbitru
Competiţiile – participările sunt luate în considerare în stabilirea eligibilităţii de participare la
Campionatul Național
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Examenele de grad – promovarea cu success este luată în calcul pentru actualizarea profilelor
practicanților în baza de date FRK și EKF.

2.7.3

Pentru a fi înregistrat, un eveniment se consideră valid dacă participă membrii din 3 sau mai multe cluburi,
cu excepția demonstrațiilor.

2.7.4

Pentru a înregistra un eveniment toate informațile relevate se comunică prin e-mail către SG. Este
recomandată anunțarea evenimentului în prealabil. Raportul final se trimite obligatoriu în cel mult 2
săptămâni după desfășurarea evenimentului. Raportul trebuie să conțină data și locația evenimentului,
conducătorul tehnic al acestuia, tema, participanții (numărul practicanților și a cluburilor participante,
lista nominală a participanților din clubul care raportează), rezultatele cu documente doveditoare (tabele
de competiție, lista de diplome eliberate, etc.).

2.7.5

CEx este singurul organism în măsură să avizeze din punct de vedere administrativ participarea
practicanţilor la examenele de grad 1 kyu şi dan şi ulterior să înregistreze gradele obţinute.

2.8 Evenimente de iaido/jodo
FRK organizează deplasarea lotului național de iaido/jodo la Campionatele Europene dacă lotul este
alcătuit în mod corespunzător și conform regulilor impuse de EKF.
FRK susține organizarea evenimentelor naționale pe stilurile iaido/jodo la inițiativa practicanților activi.
FRK înregistrează evenimentele raportate de practicanții activi de iaido/jodo în condiții similare cu cele
prezentate în articolul 2.7.
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3 Regulamentul de examinare
3.1 Scopul regulamentului
Prezentul regulament are ca scop asigurarea sistemului de grade şi de examinare pentru sportivii
legitimaţi la cluburile afiliate FRK-ului în vederea obţinerii calităţii şi a performanţei înalte, la fel a ordinei
ierarhice corespunzătoare în concordanţă cu prevederile organizaţiilor internaţionale la care FRK aparţine
(EKF/FIK).

3.2 Organizarea examenelor
3.2.1

Examenele de grad se organizează după cum urmează:




6-2 kyu – la nivel de club.
1 kyu-5 dan – la nivel naţional/internaţional.
6-7 dan – doar la nivel EKF/FIK.

3.2.2

Sistemul de examinare pentru gradele „dan” urmăreşte „Regulamentul EKF pentru examinare si shogo
(RO)” iar sistemul de examinare pentru grade „kyu” este stabilit orientativ pentru gradele 6-2 kyu și cu
caracter obligatori pentru 1 kyu.

3.2.3

Examenele pentru gradele 6-2 kyu se organizează la nivel de club iar organizarea acestora este la
latitudinea fiecărui club în parte. Subiectele din tabelul de mai jos au caracter orientativ, fiecare club
având dreptul de a alcătui propriile criterii de examinare.

3.2.4

Grad

Condiţii de înscriere la examen

Subiecte de examinare (cumultiv pentru fiecare grad și
condițiile pentru gradele anterioare)

6 kyu
5 kyu
4 kyu
3 kyu
2 kyu

≥10 keiko după înregistrare.
≥15 keiko după ce obţine 6 kyu.
≥20 keiko după ce obţine 5 kyu.
≥25 keiko după ce obţine 4 kyu.
≥30 keiko după ce obţine 3 kyu.

reiho, ashi sabaki, denumirile părţilor shinaiului
chakuso, suburi, denumirile părţilor uniformei
kihon waza, denumiri bogu
uchikomi, bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho (1-4)
kiri kaeshi, bokuto ni yoru kendo kihon-waza keiko-ho (19)

Examenul pentru gradul de 1 kyu se va organiza la nivel naţional. Condițiile de înscriere sunt cumulative:
calitatea de practicant activ, vârsta minimă 12 ani, aprobarea conducătorului de club şi avizul
administrativ al preşedintelui FRK. Subiecte de examinare sunt: kiri-kaeshi (min. 1×), tachiai (min. 1×),
kendo kata (tachi 1-3). După promovarea cu success a examenului, candidatul poate deveni membru
înscris la EKF.

3.3 Participarea la examene
3.3.1

La examenele organizate în cadrul FRK candidaţii vor fi înscrişi de către cluburile la care sunt legitimaţi.

3.3.2

Pentru a participa la examene organizate în afara FRK (pentru gradele 1 kyu sau mai mari) trebuie
anunţată conducerea clubului şi obţinut avizul adminstrativ din partea preşedintelui FRK. După examen,
conducătorul clubului/delegaţiei va întocmi, în cel mai scurt timp posibil (maxim 10 zile), raport scris către
FRK, care va conţine rezultatele obţinute la examinare.

3.3.3

Secretarul FRK introduce gradele obţinute în baza de date naţională şi EKF, solicită cartelă galbenă sau
reînnoirea acesteia.

3.4 Condiţii de eligibilitate
3.4.1

Candidatul trebuie să fie practicant activ al FRK, să aibă viza medicală la zi şi să îndeplinească cerinţele
specifice pentru fiecare grad (timp de aşteptare).
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Şeful de club şi preşedintele FRK trebuie să avizeze candidatura la examen a fiecărui practicant.
Președintele FRK va aviza din punct de vedere administrativ.

3.5 Drepturi obţinute cu gradul tehnic
1 dan
2 dan
3 dan

4 dan

5 dan

6 dan
7 dan

Obţine Yellow Card de la EKF.
Participă la seminar de arbitraj naţional.
Examinator până 1 kyu.
Eligibil pentru gradul de arbitru „C”.
Eligibil pentru şcoală de instructori de kendo.
Eligibil pentru seminarul din Kitamoto.
Examinator până la 1 dan.
Eligibil pentru gradul de arbitru „B”.
Eligibil ca arbitru de categoria albastru pentru seminar de arbitri EKF.
Examinator până la 3 dan.
Eligibil pentru gradul de arbitru „A”.
Eligibil pentru şcoală de antrenori de kendo.
Eligibil ca arbitru de categoria roşu pentru seminar de arbitri EKF.
Examinator până la 4 dan.
La un an de la examenul reuşit devine eligibil pentru examen de Renshi.
Examinator până la 7 dan.
Antrenor emerit.
La doi ani de la examenul reuşit devine eligibil pentru examen de Kyoshi.

3.6 Shogo
3.6.1

Pe lângă sistemul de ierarhizare realizat prin intermediul gradelor ,,kyu” și ,,dan”, Federaţia Japoneză de
Kendo (AJKF) folosește de asemenea sistemul denumit ,,SHOGO” prin intermediul căruia se acordă
titlurile de„renshi”, „kyoshi” şi „hanshi” în vederea recunoașterii meritelor și a abilităților deosebite
dobândite de anumiți kendoka. Pentru titlul de „renshi” sunt eligibili practicanţii care au gradul de 6 dan
de cel puţin 1 an. Examenul teoretic pe bază de dosar se susţine în Japonia, în cadrul Federaţiei Japoneze
de Kendo. Dosarul va conţine:







3.6.2

scrisoare de recomandare de la minim 3 cluburi afiliate la FRK
dovada gradului curent
curriculum vitae
avizul CEx/AG
eseuri conform cerinţelor organizatorilor
alte documente la cerinţa organizatorilor

Condiţiile de examinare pentru titlul de „kyoshi” şi „hanshi” nu sunt stabilite pentru moment în acest
regulament.

3.7 Examene de iaido/jodo
Regulile prezentate mai sus pentru kendo sunt valabile si pentru iaido/jodo.

Publicat la data de 11 martie 2016

Pagina 11 din 19

Regulament de Organizare și Funcționare
Versiunea 1.2

Federația Română de Kendo
www.kendo-romania.ro

4 Regulamentul arbitrilor de kendo
4.1 Scopul regulamentului
Prezentul regulament are ca scop stabilirea modului de lucru în privinţa formării şi perfecţionării arbitrilor
de kendo şi a arbitrării în competiţiile oficiale în cadrul FRK. Acest regulament NU își propune definirea
regulilor de arbitraj, acestea sunt reglementate în „Regulament de Kendo Shiai si Shinpan”.

4.2 Principii generale
4.2.1

Arbitri de kendo își desfășoară activitatea în cadrul competițiilor oficiale al FRK conform „Regulamentului
de Kendo Shiai și Shinpan” al FIK.

4.2.2

Arbitri de kendo FRK trebuie să fie practicanți activi, calificați pentru a arbitra în competițiile oficiale
organizate de FRK sau delegați de către FRK pentru a reprezenta România ca arbitru la evenimente oficiale
FIK și EKF.

4.3 Organizarea arbitrilor de Kendo din Romania
4.3.1

Gradul „C”: în vederea dobândirii calităţii de arbitru de kendo gradul „C” candidatul va trebui să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:







să fie practicant activ al FRK
să aibă vârsta minimă de 18 ani;
să aibă gradul tehnic de minimum 3 dan kendo;
să facă dovada absolvirii a minimum 3 cursuri de pregătire şi perfecţionare a arbitrilor
organizat de FRK, EKF, FIK sau un membru al acestora, raportat și înregistrat la FRK, sens în
care va prezenta certificatele de absolvire a acestor cursuri;
să depună cerere la FRK.

4.3.2

Dobândirea calităţii de arbitru de kendo gradul „C” dă dreptul acestuia de a arbitra în cadrul competițiilor
naționale organizate de FRK (CN şi CR).

4.3.3

Gradul „B”: în vederea dobândirii calităţii de arbitru de kendo gradul „B” candidatul va trebui să
îndeplinească cumulat umătoarele condiţii:








să fie practicant activ al FRK
să fie arbitru de kendo gradul „C”;
să aibă gradul tehnic de minimum 4 dan kendo;
de la data dobândirii gradului „C” de arbitru kendo să facă dovada absolvirii a minimum 3
cursuri de pregătire şi perfecţionare a arbitrilor organizat de FRK, EKF, FIK sau un membru al
acestora, raportat și înregistrat la FRK, sens în care va prezenta certificatele de absolvire a
acestor cursuri.
a arbitrat ca arbitru gradul „C” în minim 100 meciuri oficiale într-un număr de minim 5
competiţii înregistrate la FRK;
să depună cerere la FRK.

4.3.4

Dobândirea calităţii de arbitru de kendo gradul „B” dă dreptul acestuia de a arbitra în cadrul competiţiilor
naţionale şi internaţionale organizate de FRK, poate fi delegat la alte competiţii din străinătate la cererea
organizatorilor, poate coordona stagii de arbitraj pentru inițierea candidaților noi de arbitru.

4.3.5

Gradul „A”: în vederea dobândirii calităţii de arbitru de kendo gradul „A” candidatul va trebui să
îndeplinească cumulate umătoarele condiţii:





să fie practicant activ al FRK;
să fie arbitru de kendo gradul „B”;
să aibă gradul tehnic de minimum 5 dan kendo;
de la data dobândirii gradului „B” de arbitru kendo să facă dovada absolvirii a minimum 3
cursuri de pregătire şi perfecţionare a arbitrilor organizat de FRK, EKF, FIK sau un membru al
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acestora, raportat și înregistrat la FRK, sens în care va prezenta certificatele de absolvire a
acestor cursuri;
a arbitrat ca arbitru gradul „B” în minim 100 meciuri oficiale într-un număr de minim 5
competiţii oficiale al FRK;
să depună cerere la FRK.

Dobândirea calităţii de arbitru de kendo gradul „A” dă dreptul acestuia de a arbitra în cadrul competiţiilor
naţionale şi internaţionale organizate de FRK, de a activa ca arbitru instructor în cadrul stagiilor de
pregătire şi perfecţionare a arbitrilor, respectiv să fie reprezentantul României la stagiul de arbitraj EKF
ca şi arbitru candidat la pozitie de arbitru EKC/WKC.

4.4 Alte detalii organizatorice
4.4.1

Organizarea cursurilor de pregătire și perfectionare a arbitrilor de kendo ai FRK se va face de către CEx/DT
sau de către delegatul acestuia. DT are autoritatea de a stabili tematică specifică pentru fiecare dintre
aceste stagii de pregătire. În urma absolvirii stagiilor instructorul principal și responsabilul pentru
organizarea stagiului vor elibera un certificat de absolvire care va cuprinde data și locul cursului,
calificativul obținut (admis sau respins). Instructorii stagiilor de pregătire și perfecționare a arbitrilor vor
fi desemnați de către CEx pentru fiecare stagiu de pregătire și perfecționare în parte având în vedere
prevederile Articolului 4.3.

4.4.2

Evidența arbitrilor, a gradelor de arbitri, a participărilor la stagii de arbitraj și a numărului meciurilor
arbitrate este responsabilitatea SG. Pentru a facilita această muncă șefii sau coordonatorii cluburilor au
responsabilitatea de a comunica în timp util orice informație relevantă pentru a fi înregistrată
corespunzător.

4.4.3

Dosarul complet ce conține copii după diplomă de grad, copii după diplomele de participare la stagii și o
cerere scrisă se depune la SG. Este acceptată și documentația în formă electronică trimisă la adesa oficială
de e-mail. În urma evaluării CEx va acorda calificativul admis/respins. În cazul calificativului admis CEx va
elibera licență de arbitru cu specificarea gradului dobândit; aceasta va cuprinde obligatoriu data,
calificativul obținut, semnătura președintelui. În cazul calificativului respins candidatului i se comunică
deficiențele dosarului, care după completare poate fi înaintată pentru o nouă evaluare.

4.4.4

Arbitrii de kendo de grad „C” au obligația ca într-un an competițional să arbitreze cel puțin la o competiție
înregistrată de FRK. Arbitrii de kendo de grad „A” și „B” au obligația ca într-un an competițional să
arbitreze cel puțin la o competiție oficială FRK (CN/CR). Arbitrii trebuie să fie practicanți activi în cadrul
FRK, la momentul evenimentului. Neîndeplinirea acestor condiții atrage suspendarea acestora din tabloul
arbitrilor. Reactivarea arbitrilor suspendați din acest motiv se realizează prin absolvirea unui curs de
pregătire și perfecționare a arbitrilor.

4.5 Dispoziții finale
4.5.1

La implementarea acestui versiuni ai regulamentui prezent se va revizui lista actuală a arbitrilor (stabilit
în versiunea anterioară a regulamentului) pe baza dosarelor înaintate. Se va stabili înaintarea în grad,
păstrarea gradului existent sau retrogradarea în conformitate cu prevederile versiunii curente.
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5 Regulamentul instructorilor şi antrenorilor de kendo
5.1 Scopul regulametului
Prezentul regulament are ca scop asigurarea, în mod corespunzător, a predării tehnice a kendo-ului în
cadrul FRK.

5.2 Principii generale
Antrenorii şi instructorii de kendo sunt practicanții activi calificaţi în predarea kendo-ului prin gradul
tehnic corespunzător şi prin obţinerea diplomei necesare nivelului de la CNFPA.

5.3 Instructor de kendo
5.3.1

Un instructor de kendo poate conduce antrenamente la nivelului unui club. FRK este singurul organism
abilitat să evalueze eligibilitatea candidaților; acestă evaluare se face pe baza următoarelor criterii:





5.3.2

grad tehnic minim 3 dan
acordul clubului în care îşi desfăşoară activitatea
CV cu activităţile de kendo şi scrisoare de intenţie
participarea la minim 2 stagii de formare de instructori kendo organizat de FRK sau altă
Federaţie în cadrul EKF/FIK (cu aviz de la FRK)

Dovada îndeplinirii acestor criterii se depune la SG. După obţinerea avizului de la FRK, candidații se pot
înscrie la CNFPA sau alt institut certificat pentru a urma cursurile de formare instructor sportiv, iar după
examinare să obţină certificatul de absolvire care atesă calitatea de instructor sportiv.

5.4 Antrenor de kendo
5.4.1

Un antrenor de kendo poate conduce stagii la nivel național de pregătire a instructorilor și poate
superviza antrenamentele altor cluburi ce nu au încă instructor local. FRK este singurul organism abilitat
să evalueze eligibilitatea candidaților; acestă evaluare se face pe baza următoarelor criterii:






5.4.2

grad tehnic minim 5 dan
are calitatea de instructor de kendo sau a absolvit un institut/facultate de sport
primeşte recomandarea clubului în care îşi desfăşoară activitatea
CV cu activităţile de kendo şi scrisoare de intenţie
participă la minim 3 stagii de formare de instructori kendo organizat de FRK sau alta
Federaţie în cadrul EKF/FIK (cu aviz de la FRK)

Dovada îndeplinirii acestor criterii se depune la SG. După obţinerea avizului de la FRK, candidații se pot
înscrie la CNFPA sau alt institut certificat pentru a urma cursurile de formare, iar după examinare să obţină
certificatul de absolvire care atesă calitatea de antrenor sportiv.

5.5 Antrenor emerit de kendo
5.5.1

Un antrenor emerit de kendo poate conduce stagii la nivel național de pregătire a antrenorilor. Cerinţa
pentru obţinerea avizului FRK este grad tehnic minimum 7 dan. Acest grad nu este activ în momentul
stabilirii prezentului regulament; prevederile sunt pur orientative.
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6 Regulamentul echipei naționale
6.1 Criterii de eligibilitate pentru selecția în echipele naționale
6.1.1

Sunt eligibili pentru a face parte din lotul național de kendo al României practicanții activi ai FRK.

6.1.2

Componența nominală a echipelor naționale va fi stabilită prin organizarea de meciuri de selecție potrivit
prezentului regulament.

6.1.3

La meciurile de selecție se pot înscrie numai kendoka care au participat la cel puțin 50% din stagiile de
pregătire organizate de FRK pentru participarea la Campionatul European/Mondial pentru care se face
selecția.

6.1.4

Cu caracter de excepție la regula menționată la punctul 6.1.3 de mai sus, cu acordul DT, pot fi admiși la
meciurile de selecție fără să fi fost prezenți la stagiile de pregătire și kendoka care locuiesc și/sau se
antrenează în afara țării.

6.1.5

Numărul membrilor echipelor naţionale se va stabili în conformitate cu prevederile regulamentului
competiţiei la care echipa va reprezenta România.

6.2 Organizarea selecției echipei naționale (masculin, feminin, juniori)
6.2.1

Înainte de începerea stagiilor de pregătire pentru fiecare WKC/EKC, CEx va transmite către toate cluburile
componente ale Federației, la propunerea DT, programul de pregătire, lista practicanţilor nominalizați
pentru a participa la programul de pregătire precum și orice alte informații disponibile cu privire la
competiția pentru care urmează să se facă selecția. Lista practicanţilor nominalizați va fi alcătuită avânduse în vedere cel puțin următoarele elemente: grad, experiență competițională și rezultatele obținute la
participările la diverse competiții naționale și internaționale, perspectivele sportive, capacitatea de a
lucra în echipă, modul de comportare și integrare în echipă la competițiile anterioare la care practicantul
a participat cu echipa națională, etc. și va cuprinde, în măsura posibilităților, kendoka din toate
categoriile: copii aflați în apropierea împlinirii vârstei de trecere la juniori, juniori masculin și feminin,
seniori masculin și feminin.

6.2.2

Pe lângă practicanţii nominalizați potrivit dispozițiilor punctului 6.2.1 de mai sus, vor putea participa la
programul de pregătire, cu acordul directorului tehnic, și alți kendoka ai cluburilor afiliate, la
recomandarea conducătorilor de club. Pentru fiecare dintre categorii (seniori masculin/feminin și juniori)
fiecare club va putea nominaliza cel mult câte 2 practicanţi pentru a participa la programul de pregătire.

6.2.3

Echipele naționale de kendo vor fi alcătuite din primii kendoka clasați într-un clasament alcătuit pe baza
cumulării punctelor obținute în urma meciurilor de selecție cu cele acordate pentru rezultatele obținute
la ultima ediție a Campionatului Național desfășurat anterior participării la competiția internațională
pentru care se face selecția.

6.2.4

Meciurile de selecție se vor organiza în sistem turneu (sanbon shōbu). Pentru fiecare victorie se va acorda
un punct. Meciurile egale nu sunt punctate.

6.2.5

Rezultatele obținute la ultima ediție a Campionatului Național vor fi punctate astfel:




pentru locul I se vor acorda 3 puncte;
pentru locul II se vor acorda 2 puncte;
pentru locurile III se va acorda 1 punct.

6.2.6

La realizarea clasamentului, în caz de egalitate de puncte între doi sau mai mulți candidaţi, se va selecta
candidatul cu numărul cel mai mare de victorii. În caz de egalitate de victorii în cursul meciurilor de
selecție, se va selecta candidatul cu cel mai mare număr de yuko-datotsu obținute în cursul meciurilor de
selecție. În caz de egalitate al numărului de yuko-datotsu, se va selecta practicantul care a obținut victorie
în meciul direct. În cazul în care şi meciul direct s-a încheiat la egalitate, se va organiza un meci de
departajare în sistem „ippon shōbu”.

6.2.7

După întocmirea clasamentului și stabilirea echipelor, membrilor selecționați li se va pune la dispoziție
programul de pregătire al echipei până la data desfășurării competiției, condițiile financiare și logistice în
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care se va face deplasarea și se va desfășura participarea la Campionatul European/Mondial cunoscute la
aceea dată.
6.2.8

Membrii echipei naţionale vor trebui să-și exprime acordul scris cu privire la acceptarea programului de
pregătire, a condițiilor financiare și logistice în care se va face deplasarea și se va desfășura participarea
la Campionatul European/Mondial. În cazul practicanţilor minori va trebui ca acceptarea celor mai sus
menționate să fie făcută de către părinții acestora. Acceptarea programului de pregătire și a condițiilor
financiare și logistice anterior menționate va trebui să fie făcută în termen de cel mult 3 zile de la data
stabilirii componenței nominale a echipelor.

6.2.9

În situația în care un kendoka selecționat în echipa națională renunță la participarea la competiție, după
semnarea acordului cu privire la participare următorul clasat va fi inclus în echipa națională în măsura în
care va fi posibil în funcție de programul de înscriere stabilit de organizator și/sau de alte aspecte logistice
legate de transport, etc. Taxa de competiție/cazare/masă/examinare/alte taxe achitate înainte de data
renunțării nu vor fi rambursate decât în situația recuperării acestora de la organizatori.

6.2.10

Stagiile de pregătire ulterioare selecției echipelor naționale sunt obligatorii pentru membrii acestora. La
stagiile de pregătire pot participa și alți kendoka înscriși pe lista practicanţilor selecționabili, cu acordul
directorului tehnic.

6.2.11

La probele individuale organizate în cadrul competițiilor internaționale, reprezentarea va fi asigurată, în
funcție de numărul de locuri alocate de organizatori la fiecare competiție, în ordinea stabilită conform
clasamentului alcătuit potrivit criteriilor de mai sus.

6.3 Aspecte cu caracter general
6.3.1

În vederea participării la antrenamentele echipei naționale candidaţii trebuie:





să aibă un nivel de pregătire fizic, mental și tehnic care să le permită susținerea programelor
de antrenament;
să fie apți din punct de vedere medical pentru susținere efort fizic;
să respecte programul de antrenamente, regulile de disciplină și etichetă specifice;
să respecte instrucțiunile antrenorilor.

6.3.2

Selecția echipei naționale se va organiza pentru fiecare Campionat European și Campionat Mondial.

6.3.3

Dacă între aceste competiții se organizează competiții internaționale la care este necesară participarea
echipei naționale, aceasta va fi compusă din membrii echipei naționale care au participat la ultimul
Campionat European sau Campionat Mondial. Dacă unul sau mai mulți membri ai echipei naționale nu
pot participa la evenimentul avut în vedere aceștia vor fi înlocuiți cu următorii clasați la selecția organizată
pentru ultimul Campionatul European/Mondial.

6.3.4

Comitetul Executiv va desemna pentru fiecare Campionat European sau Campionat Mondial teammanagerul și antrenorul/antrenorii echipelor naționale de seniori masculin, seniori feminin și juniori.

6.3.5

Atribuțiile team-managerului vor consta:







6.3.6

organizarea stagiilor de pregătire;
îndeplinirea formalităților de înscriere la competiții;
organizarea deplasării la competiții(transport, cazare, masă, alte);
raportarea modului de desfășurare a stagiilor de pregătire și a programului de pregătire a
echipei naționale;
raportarea participării la competiții;
asigurarea echipamentului unitar necesar echipei naționale (trening, nafuda, husă shinai-uri,
tenugui) pe baza resurselor financiare și materiale puse la dispoziție.

Atribuțiile antrenorului/antrenorilor vor consta în:



Conducerea tehnică a stagiilor de pregătire în vederea participării la CE/CM;
Conducerea tehnică a echipei/echipelor naționale pe parcursul desfășurării CE/CM.
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6.3.7

În vederea desemnării team-managerului se vor avea în vedere acordul său prealabil, cunoașterea
specificului activităților, experiența în organizare, abilități de comunicare și cunoașterea la nivel mediu a
limbii engleze.

6.3.8

În vederea desemnării antrenorului/antrenorilor se vor avea în vedere:







6.3.9

grad în kendo
experiență în activitatea de antrenorat/instruire a practicanţilor de kendo;
participarea la competiții și stagii de pregătire internaționale (tehnice și/sau de arbitraj);
respectarea principiilor și regulilor kendo-ului tradițional ca artă marțială și aplicarea unor
metode de antrenament corespunzătoare cu acestea (conform statut FRK);
rezultatele interne și/sau externe obținute de kendoka antrenați;
capacitatea de lucru în echipa, de organizare și de comunicare.

Pe întreaga durată a deplasării la competiția internațională, membrii delegației oficiale:








vor purta în permanentă însemnele României și ale FRK;
vor respecta cu strictețe regulile organizatorilor competiției;
vor respecta programul stabilit de către liderul delegației;
vor adopta un comportament civilizat, decent și conform cu regulile specifice kendo-ului;
se vor abține de la orice comportament care ar putea aduce prejudicii de orice fel FRK,
organizatorilor competiției sau kendo-ului;
vor acorda suport și sprijin colegilor de echipă pe întreaga durată a competiției;
se vor caza la același hotel/hostel și, în măsura posibilităților, vor efectua deplasarea cu același
mijloc de transport. Excepțiile de la regulile privind cazarea/transportul delegației se vor
acorda de către liderul delegației.

6.4 Lotul național de iaido/jodo:
Lotul național de iaido/jodo va fi validat de DT/CEx în urma organizării a cel puțin un eveniment de către
practicanții activi, care este raportat corespunzător și care stabilește clar componența lotului (raport
scris). CEx va face demersuri pentru a completa formalitățile necesare participării la evenimentul
internațional.
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7 Drepturile și obligațiile practicanților FRK
7.1 Drepturile practicanților FRK
7.1.1

Toți practicanții FRK se bucură, pe lângă drepturile statutare, de următoarele beneficii:




7.1.2

În plus, practicanții activi se bucură de următoarele beneficii:










7.1.3

Dreptul de a participa la anumite evenimente naționale organizate în cadrul FRK
Dreptul de a participa la toate evenimentele organizate de cluburile afiliate FRK
Dreptul de a participa la examenele de grad < 1kyu

Dreptul de a participarea la toate evenimentele organizate sau coordonate de FRK
Eligibilitatea pentru calitatea de instructor/antrenor
Eligibilitatea pentru calitatea de arbitru
Eligibilitatea pentru calitatea de membru al echipei naționale
Dreptul de a participa la examenele de grad ≥ 1kyu
Dreptul de a fi desemnat ca reprezentant al clubului în AG
Dreptul de a solicita CEx îndeplinirea unor formalități necesare în cazul evenimentelor
internaționale, la solicitarea organizatorilor
Sprijin financial pentru evenimentele internaționale coordonate de FRK
Prioritate stagii/seminarii cu limite de participanți

În cazul evenimentelor organizate de FRK, taxarea se face diferențiat în funcție de calitatea de practicant
activ, practicant inactiv sau de invitat. Schema de taxare poate varia în funcție de eveniment și va fi
anunțată odată cu anunțul de convocare.

7.2 Obligațiile practicanților FRK
7.2.1

Toți practicanții FRK au următoarele obligații:



7.2.2

să respecte prezentul regulament
să acționeze în bună credință și în spiritul dreptății în situațiile nereglementate

Practicanții activi au următoarele obligații suplimentare:



să achite cotizația anuală, stabilită conform deciziei AG
să notifice comisia de specialitate (Comisia de Disciplină a FRK), sau în lipsa acesteia Comitetul
Executiv, de orice încălcare a obligațiilor la care este martor.

7.2.3

Pe baza probelor, neîndeplinirea uneia sau a mai multor obligații duce la re-evaluarea calității de
practicant activ sau chiar a apartenenței la Federație.

7.2.4

Cotizația anuală se plătește individual (cu confirmarea clubului) sau de către club în contul făcut public
pe site-ul Federației. Termenul limită până la care se acceptă plata este 28 februarie a anului pentru care
se evaluează calitatea de practicant activ. Această dată este fixă și are implicații în relația dintre FRK și
EKF.

7.2.5

Plata cotizației se poate face și ulterior dar presupune o taxă de penalizare egală cu cuantumul cotizației.
Excluși de la această regulă sunt practicanții noi, ce nu au mai fost înregistrați în FRK, și care la momentul
în care doresc să devină activi vor plăti doar cotizația anuală proporțional cu numărul de luni rămase până
la sfârșitul anului.

7.2.6

Cuantumul cotizației este stabilit în cadrul AG și este aplicat diferențiat, conform schemei de mai jos, în
funcție de categoria de vârstă și apartenența la o familie cu mai mulți practicanți activi:
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Categorie

(auto)Suspendat1

Familie
membru 1

membru 2

membru ≥3

6 luni

≥12 luni

Adulți >18ani

100%

75%

50%

50%

25%

Juniori 14-18 ani

75%

50%

50%

50%

25%

Juniori 12-14 ani

50%

25%

25%

25%

12.5%

Copii <12 ani

25%

25%

25%

12.5%

12.5%

7.2.7

Trecerea de la o categorie la alta în anul respectiv se calculează în favoarea practicantului.

7.2.8

În cadrul unei familii, întotdeauna membrii 1, 2, 3… sunt considerați invers proporțional cu vârsta

7.2.9

În cazul (auto)suspendării, este nevoie de o cerere scrisă din partea aplicantului sau a șefului său de
club. Această cerere trebuie depusă/reînnoită la SG al FRK până la termenul limită a plății cotizației pe
anul respectiv, iar odată cu ea se face și plata echivalentă categoriei și perioadei suspendării. Neplata
sau omiterea reînnoirii cererii duce după sine la inactivarea practicantului; în acest caz, la reînscriere se
aplică o taxă de penalizare egală cu cuantumul cotizației.

7.2.10

Pe perioada (auto)suspendării, solicitantul NU beneficiază de drepturile membrilor activi. Întreruperea
perioadei se poate face la cerere, odată cu plata restului cotizației până la cuantumul de "Familie
membru 1", pentru categoria din care face parte.

1

cotizația din tabel este anuală
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