
 

REGULAMIN KOMISJI TECHNICZNEJ 

POLSKIEJ UNII KARATE 

 

1. Komisja Techniczna jest organem doradczym PUK w sprawach technicznych i jest 

zatwierdzana przez Zarząd na wniosek v-ce prezesa do spraw sportowych. 

2. Komisja Techniczna składa się z przewodniczącego , sekretarza i trzech członków. 

3. Komisja Techniczna PUK zbiera się na sesjach zwyczajnych co najmniej dwa razy w roku. 

Posiedzenia zwoływane są przez Sekretarza Komisji Technicznej . 

4. Posiedzenia i działania Komisji Technicznej będą wewnętrznie koordynowane 

i protokołowane przez Sekretarza Komisji Technicznej. Protokół zostanie wysłany do 

członków Komisji Technicznej i v-ce prezesa do spraw sportowych. 

5. Kworum na posiedzeniach będzie wynosić co najmniej 3 (trzech) członków, z których 

jednym jest Przewodniczący. 

6. Uchwały Komisji Technicznej zostają przyjęte zwykłą większością głosów.  W przypadku 

remisu, Przewodniczący będzie miał głos decydujący. 

7. Komisja Techniczna opracowuje kalendarz imprez sportowych PUK i przedstawia go 

Zarządowi PUK do zatwierdzenia 

8. Komisja Techniczna jest organem odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie  

szkolenia na licencje trenera PUK. 

8.  Komisja Techniczna będzie co roku opracowywać listę licencjonowanych trenerów PUK. 

Lista będzie przedstawiona  nie później niż z końcem grudnia każdego roku. 

9. Komisja Techniczna przedstawia zmiany dotyczące przepisów sędziowskich, ilości 

konkurencji , kategorii wagowych i sposobu rozgrywania zawodów Zarządowi PUK do 

zatwierdzenia.   

10. Komisja Techniczna sprawuje nadzór techniczny nad oficjalnymi zawodami PUK 

/Mistrzostwa Polski , Puchar Polski , zawody rankingowe/. 

11. Monitoruje zachowania trenerów i zawodników podczas oficjalnych zawodów PUK. 

12. W przypadku  nie przestrzegania lub łamania kodeksu etycznego, lub zachowania się 

w sposób, który szkodzi prestiżowi karate-do, Komisja Techniczna ma prawo do złożenia 

wniosku do Komisji Dyscyplinarnej PUK o nałożenie kary dyscyplinarnej wobec takiej 

osoby. 

13.Komisja Techniczna opracowuje system egzaminacyjny na stopnie uczniowskie i 

mistrzowskie w karate /z uwzględnieniem różnic stylowych/ i przedstawia go Zarządowi PUK 

do zatwierdzenia. 

14. Członkowie Komisji Technicznej przestaną pełnić swoje obowiązki w następujących 

przypadkach; rezygnacja, nieobecność w 2 (dwóch) spotkaniach z rzędu . 


