Regulamin Otwartych Konsultacji Szkoleniowych Kadry Polskiej Unii Karate
w kategoriach wiekowych : 10-11 lat (U12) i 12-13 lat (U14)
Niniejszy regulamin powstał z rekomendacji Rady Trenerów Polskiej Unii Karate
§1 Zakres
Szkolenie podczas otwartych konsultacji dotyczy kata i kumite.

§2 Kadra szkoleniowa
Kadra szkoleniowa na konsultacje treningowe powoływana jest każdorazowo przez
Dyrektora Sportowego w porozumieniu z Radą Trenerów.

§3 Powołania
1. Każdy klub członkowski PUK może zgłosić dowolną ilość zawodników w konkurencji
indywidualnej kata oraz kumite, którzy brali już udział we współzawodnictwie
sportowym w ramach PUK.
2. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, liczba ta może ulec zmniejszeniu biorąc pod
uwagę ilość uczestników z jednego klubu.
3. Zawodnicy biorący udział w konsultacjach muszą posiadać ważną licencję PUK.
4. Osoba upoważniona z klubu dostarcza na szkolenie wypełniony załącznik nr 5 do
regulaminu organizacji i przeprowadzania zawodów, w ramach Polskiej Unii Karate,
przyjętego uchwałą Zarządu PUK nr 28 z dnia 05.01.2021.

§4 Konsultacje
1. Zawodnicy na szkoleniu oraz powołani na czas akcji szkoleniowcy
bezpośrednio Dyrektorowi Sportowemu PUK i Trenerom Kadry.

podlegają

2. Proponowana ilość konsultacji w danym roku szkoleniowym: od 2 do 6.
3. Konsultacje powinny być przeprowadzane w różnych regionach kraju, po zatwierdzeniu
proponowanego miejsca przez Dyrektora Sportowego w porozumieniu z Radą Trenerów
i Zarządem PUK.

§5 Organizacja konsultacji
1. Propozycje organizacji konsultacji, kluby członkowskie PUK winny zgłaszać do Rady
Trenerów, do wiadomości Zarządu PUK.
2. Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem konsultacji, Rada Trenerów
prześle do uzgodnienia Dyrektora Sportowego i zatwierdzenia przez Zarząd PUK:

a. propozycję miejsca organizacji szkolenia;
b. kosztorys imprezy;
c. listę trenerów prowadzących szkolenie;
d. opis trybu wyłonienia uczestników konsultacji;
e. plan konsultacji.
3. Za przygotowanie listy uczestników, jej weryfikację, uzgodnienie z Radą Trenerów i
zatwierdzenie przez Dyrektora Sportowego odpowiedzialny jest organizator szkolenia.
4. Za komunikację z klubami
organizatorzy tych szkoleń.

dotyczącą

poszczególnych

szkoleń,

odpowiadają

5. Opłaty za uczestnictwo w konsultacjach zatwierdza Zarząd PUK, na podstawie
kosztorysu przedstawionego przez organizatora.
6. Opłaty za uczestnictwo w konsultacjach należy wpłacać na rachunek bankowy PUK.

§6 Dodatkowe
Organizator konsultacji ma obowiązek zapewnić obsługę medyczną.

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą nr 52 z dnia 24.03.2021r. Zarządu Polskiej
Unii Karate

