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KODEKS DYSCYPLINARNY I ETYCZNY
WKF
PREAMBUŁA
1. OBJECT
Przepisy te opisują naruszenia poszczególnych przepisów WKF, określają ponoszone sankcje oraz
regulują organizację i funkcję organów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji oraz
procedury obowiązujące przed tymi organami.
2.

OSOBY PODLEGAJĄCE JURYSDYKCJI WK F
Jurysdykcji WKF na zasadach określonych w niniejszym dokumencie podlegają następujące
osoby fizyczne i prawne (zwane dalej "Podmiotami"):
a) Przewodniczący;
b) Członkowie Komitetu Wykonawczego;
c) Uczestnicy Kongresu;
d) Federacje i stowarzyszenia kontynentalne;
e) Federacje i Stowarzyszenia krajowe;
f) Federacje i Stowarzyszenia Regionalne;
g) Osoby wybrane lub powołane na stanowisko w jakiejkolwiek instytucji zarządzającej
WKF innej niż Kongres;
h) Osoby wybrane lub powołane na stanowisko w dowolnej instytucji wspierającej WKF;
i)

Osoby posiadające tytuł honorowy przyznany przez WKF;

j)

Komitety organizacyjne zawodów WKF;

k) Urzędnicy;
l)

Sędziowie;

m) Sportowcy;
n) Trenerzy oraz personel techniczny i pomocniczy;
o) Każda osoba lub każdy podmiot zrzeszony w Federacji Krajowej;
p) Każda osoba lub każdy podmiot akredytowany przez WKF.
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3.

KODEKS DYSCYPLINARNY I ETYCZNY
DEFINITIO
WKF NS

AT: Sąd apelacyjny, właściwy do rozpatrywania odwołań o charakterze dyscyplinarnym,
zgodnie z art. 24.
Zawody: imprezy organizowane lub uznawane przez WKF, ujęte w kalendarzu sportowym
WKF.
DLCT: Sąd Dyscyplinarny i Komisja Prawna, właściwy do rozpatrywania spraw prawnych i
jurydycznych określonych w art. 19.
DT: Sąd Dyscyplinarny, właściwy do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych określonych w art. 19.
Niekwalifikowani: Nie zrzeszony z członkiem WKF lub odbywający okres zawieszenia.
Mecz: Mecz organizowany pod auspicjami federacji Karate.
Uczestnicy: zawodnicy, trenerzy, sędziowie, członkowie delegacji lub inne osoby akredytowane na
zawody .
Strony Podlegające: osoby fizyczne i prawne podlegające jurysdykcji WKF zgodnie z art. 2.
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KODEKS DYSCYPLINARNY I ETYCZNY
WKF
SEKCJA
ETYKA

I

4. ZWIĄZEK Z KODEKSEM ETYCZNYM MKOL
Niniejsza sekcja została opracowana na podstawie Kodeksu Etycznego MKOl (wersja 2012).
Ewentualna interpretacja będzie dokonywana zgodnie ze znaczeniem i interpretacją Kodeksu
Etycznego MKOl.
5. PRINC IPLES
WKF i wszystkie osoby wymienione w Artykule 2 powyżej zobowiązują się przez cały czas
przestrzegać i zapewnić przestrzeganie następujących zasad:
5.1. Godność:
5.1.1. Ochrona godności jednostki jest podstawowym wymogiem olimpizmu i WKF.
5.1.2. Nie może dojść do dyskryminacji Uczestników ze względu na rasę, płeć, pochodzenie

etniczne, religię, poglądy filozoficzne lub polityczne,
5.1.3. Wszelkie praktyki dopingowe na wszystkich poziomach są surowo zabronione. Przepisy

przeciwko dopingowi zawarte w Światowym Kodeksie Antydopingowym są
skrupulatnie przestrzegane.
5.1.4. Zabronione są wszelkie formy nękania Uczestników, zarówno fizyczne, zawodowe jak i

seksualne, a także wszelkie działania powodujące urazy fizyczne lub psychiczne.
5.1.5. Wszelkie formy uczestnictwa lub wspierania zakładów i ustawiania meczów związanych

z Zawodami są zabronione. Wszelkie formy promocji zakładów związanych z
Zawodami są zabronione.
5.1.6. Również w kontekście zakładów wzajemnych, Uczestnicy Konkursów nie mogą w

jakikolwiek sposób naruszać zasady fair play, wykazywać niesportowych zachowań, ani
próbować wpływać na przebieg lub wynik konkursu, lub jakiejkolwiek jego części, w
sposób sprzeczny z etyką sportową.
5.1.7. Członkowie WKF zapewniają zawodnikom bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i

opiekę medyczną w celu wsparcia ich równowagi fizycznej i psychicznej.
5.2. Integralność:
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5.2.1.
WKFUrzędnicy WKF, członkowie WKF lub ich przedstawiciele nie mogą, bezpośrednio lub

pośrednio, zabiegać, przyjmować ani oferować żadnej formy wynagrodzenia lub
prowizji, ani żadnych ukrytych korzyści lub usług o jakimkolwiek charakterze,
związanych z organizacją Zawodów.
5.2.2. Strony narażone mogą wręczać lub przyjmować jedynie prezenty o wartości nominalnej,

zgodnie z panującymi zwyczajami lokalnymi, jako wyraz szacunku i/lub przyjaźni.
Wszelkie inne prezenty muszą zostać przekazane organizacji, której członkiem jest
osoba obdarowana.
5.2.3. Gościnność okazywana przez lub członkom i personelowi Stron Przedmiotowych oraz

osobom im towarzyszącym nie przekracza standardów obowiązujących w kraju
przyjmującym.
5.2.4. Strony Podmiotu zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących konfliktu

interesów (patrz Regulamin Konfliktu Interesów).
5.2.5. Strony Podmiotu zobowiązane są do zachowania należytej staranności i rzetelności w

wypełnianiu swojej misji. Nie mogą działać w sposób mogący zaszkodzić reputacji
WKF lub sportu Karate.
5.2.6. Podmiotom, ich pełnomocnikom lub ich przedstawicielom, nie wolno wiązać się z

osobami prawnymi lub osobami, których działalność lub reputacja jest niezgodna z
zasadami określonymi w Statucie, Regulaminie WKF.
5.2.7. Poddani nie będą wydawać ani przyjmować poleceń głosowania lub interwencji w

określony sposób w organach WKF.
5.3. Poufność
5.3.1. Strony Podmiotu nie ujawniają informacji powierzonych im w zaufaniu,. Zasada

poufności jest ściśle przestrzegana. Ujawnienie innych informacji nie może mieć na celu
osobistego zysku lub korzyści, ani nie może być podjęte w celu złośliwego zaszkodzenia
reputacji jakiejkolwiek osoby lub organizacji w WKF lub z nim związanej.
5.4. Wdrożenie
5.4.1. Poddani czuwają nad stosowaniem zasad i przepisów Statutu WKF oraz niniejszego

Działu Regulaminu Dyscyplinarnego.
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5.4.2.
WKFO każdym naruszeniu niniejszego punktu Regulaminu Dyscyplinarnego Podmioty

Podlegające informują Prezydenta WKF, który z kolei może przekazać sprawę do DLC
WKF.
5.4.3. Naruszenia niniejszej sekcji podlegają sankcjom zgodnie z sankcjami wymienionymi w

art. 7 poniżej.

SEKCJA II
DYSCYPLINARNA
SANKCJE
Rozdział I
Przepisy materialne: zasady ogólne
6. PRINC IPLES OGÓLNE
6.1. Naruszenie Statutu WKF, Przepisów, Regulaminów i decyzji KE, w tym zasad etycznych
przedstawionych w artykule 5, może być karane w sposób przewidziany w niniejszym
dokumencie oraz w odpowiednich postanowieniach wymienionych dokumentów prawnych.
6.2. Naruszenie Regulaminu Zawodów Kata i Kumite może również stanowić przewinienie
dyscyplinarne, karane na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.3. O ile nie określono inaczej, przestępstwa i naruszenia są karalne niezależnie od tego, czy
zostały popełnione umyślnie czy nieumyślnie.
6.4. Oprócz odpowiedzialności osobistej, federacje narodowe i kluby są odpowiedzialne, i mogą
być odpowiednio ukarane, za zachowanie swoich zawodników, członków, urzędników,
kibiców i wszelkich osób pełniących funkcje w federacji narodowej lub klubie i/lub podczas
organizacji meczu w imieniu federacji narodowej lub klubu, niezależnie od tego, czy
popełniono błąd.
6.5. Niniejsze Zasady nie dotyczą sprawowania władzy dyscyplinarnej w zakresie antydopingu.
Naruszenia Przepisów Antydopingowych WKF mają być rozpatrywane zgodnie z procedurą
zawartą w niniejszym dokumencie.
6.6. Federacje kontynentalne i ich odpowiednie organy stosują niniejszy regulamin do swoich
zawodów.
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Rozdział II Przepisy
WKF
materialne: sankcje
7. ŚRODKI DYSCYPLINARNE
7.1. Na osobę fizyczną mogą zostać nałożone następujące sankcje;
a)

Ostrzeżenie;

b)

Nagana;

c)

Dobrze;

d)

Zakaz uczestnictwa w zawodach przez określony czas

e)

Przepadek meczów

f)

Dyskwalifikacja

g)

Wycofanie medali, tytułów lub stopnia Dan

h)

Zawieszenie lub zakaz uczestnictwa w określonej, lub całej działalności związanej z
Karate na określony czas, łącznie z dożywotnim zakazem.

i)

Zwolnienie z funkcji urzędnika wybranego lub mianowanego

7.2. Na osoby prawne mogą zostać nałożone następujące sankcje;
j)

Ostrzeżenie;

k)

Nagana;

l)

Dobrze;

m)

Zakaz uczestnictwa w zawodach przez określony czas

n)

Przepadek meczów

o)

Zwolnienie z oficjalnego stanowiska (stanowisk) w WKF i/lub Federacjach
Kontynentalnych i/lub Związkach;

p)

Wycofanie uznania dla Federacji Narodowej;

q)

Wycofanie uznania dla federacji kontynentalnej;

r)

Rozwiązanie stowarzyszenia z WKF lub jego organów członkowskich

s)

Wydalenie;

t)

Zakaz działalności oficjalnej w ramach WKF na określony czas.

8. WSPÓLNE R ULES
8.1. Sankcje przewidziane powyżej w art. 7 mogą być łączone, jeżeli zostanie to uznane za
właściwe.
8.2. Sankcje mogą być ograniczone do obszaru geograficznego lub do jednej lub kilku
konkretnych kategorii meczów lub zawodów.
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8.3. Do
WKFczasu rozwiązania sprawy dyscyplinarnej, Prezydent WKF lub Przewodniczący DLC
może nałożyć na zainteresowanych tymczasowe zawieszenie do czasu rozpatrzenia sprawy
przez DT. DT podejmie decyzję o utrzymaniu lub zniesieniu tego zawieszenia do czasu
podjęcia ostatecznej decyzji.
8.4. W stosownych przypadkach DLC ma prawo do częściowego zawieszenia nałożonej kary. W
takim przypadku osoba lub podmiot podlega okresowi próbnemu trwającemu od trzech
miesięcy do dwóch lat. Jeżeli w okresie próbnym osoba ukarana popełni kolejne
przestępstwo, to zawieszona część kary zostanie odbyta dodatkowo do kary nałożonej za
kolejne przestępstwo zgodnie z artykułem 8.5.
8.5. W przypadku powtórnego naruszenia (drugiego lub kolejnego) obowiązująca w innym
przypadku sankcja może zostać zwiększona. Powtórne naruszenie ma miejsce, jeżeli kolejna
sankcja musi zostać nałożona w ciągu pięciu lat od poprzedniego naruszenia. Jeżeli powtórne
naruszenie ma podobny charakter do pierwszego, będzie to traktowane jako okoliczność
obciążająca, upoważniająca do wyższego zaostrzenia sankcji niż w przypadku zwykłego
powtórnego naruszenia, które nie ma podobnego charakteru.
8.6. Jeżeli w wyniku popełnienia więcej niż jednego wykroczenia wobec osoby lub podmiotu
orzeczono kilka kar, DLC, według własnego uznania, może zwiększyć karę nałożoną za
najpoważniejsze wykroczenie.
9. WYKONANIE SANKCJI S
9.1. Organ nakładający sankcję decyduje o jej zakresie i warunkach oraz, w stosownych
przypadkach, o terminach zapłaty ewentualnej grzywny.
9.2. Federacje narodowe są współodpowiedzialne za kary nałożone na ich sędziów, urzędników i
członków delegacji drużyn, niezależnie od tego, czy dana osoba opuściła Federację
Narodową po nałożeniu kary. To samo dotyczy mutatis mutandis klubów w odniesieniu do
ich zawodników i członków delegacji drużyn.
9.3. Grzywny muszą być wpłacone na konto bankowe WKF nie później niż trzy (3) miesiące od
otrzymania powiadomienia o nałożonej sankcji.
9.4. Jeżeli osoba lub podmiot ukarany grzywną nie dokona zapłaty w terminie określonym w
poprzednim paragrafie, należna zapłata będzie obciążona odsetkami w wysokości dwudziestu
procent (20 %) rocznie za każde dwanaście miesięcy zwłoki oraz spowoduje zakaz
uczestnictwa w Zawodach do czasu zapłaty całej grzywny.
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9.5. Dyskwalifikacja
zostanie zastosowana w zawodach WKF i/lub innych zawodach natychmiast
WKF
po powiadomieniu o takiej dyskwalifikacji.
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9.6. Jeśli
WKF trener lub zawodnik uczestniczy w meczu w czasie, gdy jest zawieszony lub
zdyskwalifikowany, jego wyniki zostaną utracone, a sankcja zostanie podwojona lub
uruchomiona ponownie, zgodnie z decyzją organu, który ją nałożył.
9.7. Zawieszenie rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o
karze, chyba że organ decyzyjny postanowi inaczej.
9.8. Przepadek meczu, odwrócenie wyników lub korekta rankingu zawodów musi być zgłoszona
zainteresowanemu zawodnikowi (zawodnikom) przez Przedstawiciela WKF na dane zawody,
jeśli takie sankcje są nałożone w trakcie ich trwania, lub przez WKF, jeśli takie sankcje są
nałożone po zakończeniu zawodów.
10. NIEPRZESTRZEGANIE SANCTIO NS
10.1.

Każdy, kto nie przestrzega sankcji nałożonych przez organy WKF lub Sąd

Arbitrażowy ds. Sportu:
10.1.1. zostać ukarany grzywną za niezastosowanie się do decyzji;
10.1.2. w przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej otrzymuje od Przewodniczącego DLC

ostateczny termin, w którym może uiścić należną kwotę;
10.1.3. być ostrzeżony i powiadomiony, że, dalsze niepodporządkowanie się decyzji organów

WKF może skutkować zawieszeniem lub dyskwalifikacją z zawodów na czas lub
bezterminowo do czasu podporządkowania się odpowiedniej decyzji.
11. OGRANICZENIE PERIO DS
11.1.

O ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej, wykroczenia popełnione p o d c z a s

zawodów nie mogą być ścigane po upływie dwóch lat. Co do zasady, inne naruszenia nie
mogą być ścigane po upływie dziesięciu lat.
11.2.

Naruszenia przepisów antydopingowych nie mogą być ścigane po upływie ośmiu lat.

11.3.

Ściganie za korupcję nie podlega przedawnieniu.

11.4.

Okres Przedawnienia przebiega w następujący sposób:
11.4.1.

od dnia, w którym sprawca dopuścił się naruszenia;

11.4.2.

jeżeli naruszenie jest powtarzalne, od dnia, w którym popełniono ostatnie

naruszenie;

11

Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy WKF. 15th marzec
2016 r.

KODEKS DYSCYPLINARNY I ETYCZNY
jeżeli naruszenie trwało przez pewien czas - od dnia, w którym się zakończyło.
WKF 11.4.3.
12. PRZYJMOWANIE DECYZJI DYSCYPLINARNYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE
NS

12.1.

Prezydent WKF może, z urzędu lub na wniosek osoby poszkodowanej, zdecydować,

czy i w jakim zakresie decyzje dyscyplinarne podjęte przez inne organizacje (na przykład
MKOl, Federację Kontynentalną lub Federację Narodową) mają być stosowane na całym
świecie.
12.2.

Organ, który wydał decyzję, przedkłada WKF całą dokumentację dotyczącą sprawy, a

jeśli została wydana w innym języku niż angielski: wraz z tłumaczeniem na język angielski,
jeśli tego zażąda WKF.
12.3.

Decyzja może być przyjęta i rozszerzona na cały świat, jeśli jest zgodna z ogólnymi

zasadami prawa oraz Statutem, Regulaminem WKF.
12.4.

W przypadku braku decyzji WKF o przyjęciu i rozszerzeniu decyzji na cały świat,

taka decyzja może być stosowana tylko na terytorium (lub, w przypadku organizatorów
imprez takich jak MKOl, na zawody) kontrolowanym przez organ, który wydał decyzję.
Rozdział III Przepisy
materialne: przestępstwa
13. NARUSZENIE ART. 5
13.1.

Wszelkie zachowania sprzeczne lub naruszające postanowienia dotyczące etyki

wymienione w art. 5 będą podlegały sankcjom dyscyplinarnym określonym w art. 7.
14. VIOLENT CONDUCT CT
14.1.

Każde działanie, postawa lub publiczne oświadczenie wykazujące niewłaściwe użycie

siły fizycznej lub emocjonalnej w celu zranienia, zastraszenia lub zniesławienia WKF, jej
gości lub którejkolwiek z osób wymienionych w Artykule 1 niniejszego dokumentu jest
uważane za zachowanie agresywne, które będzie karane zgodnie z powagą naruszenia.
14.2.

Przemocowe zachowanie w związku z zawodami lub ogólnie działalnością Karate jest

karane zawieszeniem na minimum dwa miesiące. Sankcje będą nakładane na osoby
zaangażowane i/lub Federację Narodową lub klub odpowiedzialny za takie działania.
14.3.

Jeżeli takie incydenty nieodwracalnie zakłócają normalny przebieg meczu, to drużyna

odpowiedzialna za zachowanie publiczności zostanie dodatkowo ukarana przepadkiem
meczu.
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14.4. WKF Prześladowanie, obelgi, słowna lub fizyczna przemoc ze strony trenera, zawodnika,
członka delegacji zespołu, urzędnika wobec lub przeciwko zawodnikowi lub jakiemukolwiek
innemu członkowi zespołu lub urzędnikowi obecnemu na turnieju, będzie karane
zawieszeniem na jeden lub więcej meczów lub wykluczeniem z turnieju w zależności od wagi
naruszenia.
14.5.

Wszystkie Strony Podlegające, jak również Komitet Organizacyjny zawodów

sankcjonowanych przez WKF muszą odnosić się uprzejmie i rozważnie do WKF, jej
urzędników, sędziów, delegacji drużyn uczestniczących i gości. Jakikolwiek komentarz lub
uwaga wyrażona publicznie poprzez media, szkodząca wizerunkowi lub reputacji WKF i jej
instytucji lub któregokolwiek z jej urzędników jest uważana za zachowanie agresywne.
15. INELIGIBILI TY
Jeśli zawodnik weźmie udział w oficjalnym meczu pomimo braku uprawnień, jego drużyna
lub Związek Narodowy zostanie ukarany poprzez rezygnację z meczu i zapłacenie
minimalnej grzywny w wysokości 6.000 CHF (sześć tysięcy franków szwajcarskich).
16. PODRABIANIE I FAŁSZOWANIE N
16.1.

Kto w działalności związanej z karate podrabia dokument, fałszuje dokument

autentyczny lub posługuje się podrobionym lub sfałszowanym dokumentem w celu
wprowadzenia w błąd w stosunkach prawnych, zostanie ukarany grzywną.
16.2.

Jeśli sprawcą jest zawodnik, nałożone zostanie zawieszenie na co najmniej sześć
miesięcy.

16.3.

Jeśli sprawca jest funkcjonariuszem WKF, Federacji Kontynentalnej lub Narodowej,

zostanie nałożony zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek działalności związanej z karate na
okres minimum dwunastu miesięcy.
16.4.

Stowarzyszenie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie

przepisów określone w art. 16.1 popełnione przez jednego z jego funkcjonariuszy i/lub
zawodników. W takim przypadku oprócz grzywny dla danego stowarzyszenia może zostać
nałożone wykluczenie z zawodów.
16.5.

Klub może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów

określonych w art. 16.1 popełnione przez jednego z jego funkcjonariuszy i/lub zawodników.
W takim przypadku oprócz grzywny dla danego stowarzyszenia może zostać nałożone
wykluczenie z zawodów.
17. CORRUPTIO N
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17.1. WKF Każdy, kto oferuje, obiecuje lub przyznaje nieuzasadnioną korzyść organowi WKF,
urzędnikowi meczowemu, zawodnikowi lub urzędnikowi w imieniu własnym lub osoby
trzeciej, próbując nakłaniać do naruszenia przepisów WKF, zostanie ukarany :
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17.1.1.
WKF z grzywną w wysokości co najmniej 10 000 CHF (dziesięć tysięcy franków

szwajcarskich) i/lub;

17.1.2. z zakazem uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach związanych z karate, i/lub;
17.1.3. z zakazem wstępu na jakikolwiek obszar konkurencji.

17.2.

Korupcja bierna (zabieganie, obietnica lub przyjęcie nieuzasadnionej korzyści) będzie

karana w ten sam sposób.
17.3.

W poważnych przypadkach i przy powtórce może zostać orzeczony dożywotni zakaz

działalności związanej z karate.
17.4.

W każdym przypadku DLC zarządzi konfiskatę aktywów zaangażowanych w

popełnienie naruszenia. Aktywa te zostaną wykorzystane na programy rozwoju karate.
18. DOPING
Doping jest zabroniony. Doping i naruszenia przepisów antydopingowych są zdefiniowane w
Przepisach Antydopingowych WKF i sankcjonowane zgodnie z Przepisami Antydopingowymi
WKF i/lub Przepisami Dyscyplinarnymi i Prawnymi WKF.

SEKCJA III
ORGANIZACJA I PROCEDURA
Rozdział I
Postanowienia merytoryczne:
DLC
19. KOMPETENCJE KOMISJI DYSCYPLINARNEJ I PRAWNEJ WKF (DLC)
19.1.

Komisja Dyscyplinarno-Prawna WKF ("DLC") jest właściwa w sprawach prawnych i

dyscyplinarnych dotyczących WKF i jej członków.
19.2.

W sprawach prawnych, na żądanie Prezesa WKF, DLC może udzielać porad

dotyczących wszelkich zdarzeń prawnych lub spraw będących przedmiotem zainteresowania
WKF. DLC WKF jest kompetentny do rozwiązywania konfliktów, które mogą powstać w
związku z interpretacją i stosowaniem Statutu WKF. DLC jest również kompetentny do
rozwiązywania wszelkich konfliktów pomiędzy Federacjami Krajowymi, pomiędzy WKF a
Federacjami Krajowymi, oraz urzędnikami a Federacjami Krajowymi i/lub WKF. DLC jest
kompetentny w całej domenie międzynarodowej zarówno na poziomie światowym jak i
kontynentalnym.
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19.3. WKF W sprawach jurydycznych będzie działał Trybunał DLC zgodnie z art. 21.2 Statutu
WKF.
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19.4. WKF W sprawach dyscyplinarnych celem WKF DLC jest rozstrzyganie wszelkich sporów
wynikających z Przepisów i innych regulacji związanych z działalnością sportową oraz
wszelkich nieetycznych zachowań członków WKF. W sprawach dyscyplinarnych będzie
działał Trybunał Dyscyplinarny pierwszej instancji (DT) oraz Trybunał Apelacyjny (AT).
19.5.

W ramach kompetencji DLC określonych w Statucie WKF i niniejszym Regulaminie

Dyscyplinarnym, zakres uprawnień DLC to:
19.5.1. Zajmować się sprawami dyscyplinarnymi poza tymi, w których Komisja Sędziowska

ma jurysdykcję, takimi jak to, co nie jest objęte stosowaniem przepisów zawodów.
Obejmowałoby to, na przykład, ale nie ograniczałoby się do wykroczeń dyscyplinarnych
w związku z ceremoniami otwarcia i zamknięcia, niewłaściwym zachowaniem członków
delegacji na terenie lub poza terenem zawodów lub jakimkolwiek zachowaniem, które
jest uważane za sprzeczne z dobrym stylem sportowym.
19.5.2. Nakładanie środków dyscyplinarnych na każdego Podmiotu w formie ustnych lub

pisemnych ostrzeżeń, nakładanie sankcji lub kar w zastosowaniu niniejszych Przepisów,
lub środków zawieszenia od udziału w imprezach sankcjonowanych przez WKF zgodnie
z artykułem 7 niniejszych Przepisów.
19.6.

DLC może zastosować Przepisy WKF odmawiając dostępu do obszarów zawodów

lub na stadion tym osobom lub delegacjom, które odmówią przyjęcia Przepisów WKF lub
instrukcji Komitetu Wykonawczego.
19.7.

Przewodniczący DLC, lub członek wyznaczony przez Przewodniczącego, dokona

przeglądu ceremonii otwarcia i zamknięcia oraz przedstawi pisemny raport na temat
wszelkich niewłaściwych strojów, postawy lub niewłaściwego zachowania powstałego
podczas tych ceremonii
19.8.

Przewodniczący DLC będzie przyjmował i rejestrował wszystkie roszczenia

dyscyplinarne nie dotyczące rozwoju zawodów, z wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenie jest
przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.
19.9.

Posiedzenia DLC będą zwoływane i wywoływane przez Przewodniczącego lub na

wniosek panelu Sądu Dyscyplinarnego (DT).
19.10.

W przypadku poważnego wykroczenia popełnionego przez zawodników lub sędziów

podczas zawodów, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej może nałożyć natychmiastowe
zawieszenie. Sprawa zostanie niezwłocznie przekazana do Przewodniczącego DLC.
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19.11.WKF DLC może prowadzić wszelkie dochodzenia, rozmowy lub korespondencję w celu
uzyskania niezbędnych informacji przed podjęciem odpowiednich działań.
19.12.

DLC będzie działać jako organ odwoławczy w przypadku, gdy Federacja Narodowa

wycofa uznanie jednemu ze swoich członków, który został wybrany lub mianowany na
członka Komitetu lub Komisji WKF, a dany członek odwoła się do DLC. DLC poprosi o
dokumenty uzasadniające utratę uznania i prześle raport do Komitetu Wykonawczego WKF,
który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.
19.13.

DLC nie jest organem odwoławczym od sankcji nałożonych przez Federacje Narodowe.

20. SKŁAD WKF DLC
20.1.

Na czele DLC stoi przewodniczący mianowany przez Komitet Wykonawczy.

Przewodniczący DLC musi być członkiem WKF. Siedziba DLC jest taka sama jak siedziba
Centrali WKF.
W kwestiach prawnych
20.2.

Dla każdej sprawy Przewodniczący DLC wyznaczy panel składający się z jednego lub

trzech sędziów, którzy będą tworzyć Trybunał DLC (DLCT). W przypadku wyznaczenia
jednego sędziego, musi on być członkiem WKF. W przypadku panelu składającego się z
trzech sędziów, co najmniej jeden z sędziów musi być członkiem WKF. Przewodniczący
DLC wyznaczy spośród trzech sędziów Przewodniczącego DLCT, który będzie
przewodniczył w danej sprawie.
W sprawach dyscyplinarnych
20.3.

DLC będzie działać w sprawach dyscyplinarnych z własnej inicjatywy lub na wniosek

Komitetu Wykonawczego lub którejkolwiek ze Stron Podlegających lub strony trzeciej. W
tych ostatnich przypadkach o dopuszczalności wniosku decyduje Przewodniczący DLC.
20.4.

Dla każdej sprawy Przewodniczący DLC wyznaczy panel jednego lub trzech sędziów,

którzy będą tworzyć Trybunał Dyscyplinarny (DT). W przypadku wyznaczenia jednego
sędziego, musi on być członkiem WKF. W przypadku panelu trzech sędziów, przynajmniej
jeden z sędziów musi być członkiem WKF. Przewodniczący DLC wyznaczy spośród trzech
sędziów Przewodniczącego DT, który będzie przewodniczył danej sprawie. Przewodniczący
może wyznaczyć jednego Śledczego, nie należącego do Trybunału, odpowiedzialnego za
przeprowadzenie dochodzenia wstępnego.
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Wspólne
zasady
WKF
20.5.

Przewodniczący DLC może poprosić każdą Federację Kontynentalną i/lub Federację

Narodową o dostarczenie listy sędziów kompetentnych w sprawach prawnych i/lub
sportowych. Sędziowie nie muszą być członkami WKF. Jednakże w każdym składzie trzech
sędziów musi być przynajmniej jeden członek WKF. W wyjątkowych przypadkach
przewodniczący może wyznaczyć jednego lub więcej sędziów, którzy nie znajdują się na
liście.
20.6.

Przewodniczący DLC kieruje Komisją i nie może być członkiem DT. Do obowiązków

Przewodniczącego należy kontrola rozwoju i prawidłowości procedur oraz podejmowanie
odpowiednich działań w celu zapewnienia uczciwego przebiegu procesu.

20.7.
Członkowie DT lub AT nie mogą brać udziału w żadnym przypadku lub sprawie, w
której mają jakiekolwiek osobiste interesy i/lub która dotyczy w jakikolwiek sposób ich
federacji, członków rodziny lub krewnych, lub osób mających z nimi bezpośredni związek
lub zaangażowanie. W takim przypadku na zainteresowanym członku/członkach DT /AT
spoczywa obowiązek zadeklarowania interesu i/lub powiązania Przewodniczącemu DLC, jak
również Przewodniczącemu DT lub AT oraz wycofania się z udziału w sprawie.
21. UPRAWNIENIA INNYCH ORGANÓW DO NAKŁADANIA SANKCJI NS
21.1.

Federacje kontynentalne są kompetentne do nakładania sankcji na poziomie

kontynentalnym pod warunkiem, że sprawa nie leży w kompetencji organu WKF. W tym
celu muszą przyjąć te same przepisy proceduralne, które są przewidziane w niniejszym
dokumencie.
21.2.

Związki mogą nakładać sankcje tylko w i na swoje zawody regionalne.

21.3.

Federacje krajowe są kompetentne do nakładania sankcji na poziomie krajowym

zgodnie z własnymi przepisami pod warunkiem, że sprawa nie leży w kompetencji organu
WKF.

22. PROCEDURA PRAWNA

Rozdział II
Proceduralne
postanowienia

Termin na złożenie wniosku lub odwołania
22.1.

Z wyjątkiem odwołań zgodnie z art. 10.5 Statutu WKF, spory o charakterze prawnym

lub jurydycznym muszą być przedstawione przed DLC w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni
kalendarzowych od zaistnienia faktów stanowiących podstawę sporu, powiadomienia o
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faktach
WKF stanowiących podstawę sporu lub czasu, w którym zainteresowana osoba miała lub
powinna była mieć rzeczywistą wiedzę o faktach stanowiących podstawę sporu.
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22.2. WKF DLC decyduje o dopuszczalności każdego roszczenia zgodnie z art. 21.2 Statutu WKF
lub odwołania zgodnie z art. 2.1 ust. 2 Statutu WKF.
Procedura
22.3.

Po wyznaczeniu do danej sprawy DLCT mianuje jednego ze swoich członków na

sekretarza, analizuje akta, przekazuje je zainteresowanym stronom, żąda odpowiedzi, jeżeli
uzna to za konieczne, i wyznacza rozsądny termin na realizację etapów postępowania.
22.4.

Każda osoba zaangażowana w sprawę przekazaną do DLC jest niezwłocznie

informowana. Osoba taka może zgłosić swoje uwagi, jeżeli uzna to za konieczne. Jeżeli dana
osoba jest osobą prawną, DLC informuje jej przedstawiciela. Przedstawiciel ten może zgłosić
swoje uwagi, jeżeli uzna to za konieczne.
22.5.

Rozstrzygnięcie co do istoty sprawy nastąpi wyłącznie na podstawie pisemnych

oświadczeń zainteresowanych stron.
22.6.

Językiem sprawy będzie język angielski.

22.7.

Obowiązującym prawem będzie prawo kraju, w którym zarejestrowana jest siedziba

WKF.
22.8.

DLCT podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów,

głos decydujący będzie miał Przewodniczący D L C T . Obrady odbędą się na posiedzeniu
DLCT lub, jeśli trzech członków DLCT wyrazi zgodę, telefonicznie, faksem, pocztą
elektroniczną itp.
Powiadomienie
22.9.

Powiadomienie o wyniku zostanie wysłane do zainteresowanych w taki sposób, aby

można było udowodnić jego otrzymanie. W przypadkach trudności z adresem, za
wystarczające będzie uznane wysłanie powiadomienia do Federacji Narodowej (Federacji
Narodowych) zainteresowanych i/lub zamieszczenie go na oficjalnej stronie internetowej
WKF.
23. PROCEDURA DYSCYPLINARNA E
23.1.

DT, po wyznaczeniu do danej sprawy, wyznacza jednego ze swoich członków na

sekretarza, studiuje akta, przekazuje je zainteresowanym stronom, żąda odpowiedzi i
wyznacza rozsądny termin na realizację etapów postępowania.
Procedura
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23.2. WKF Każda osoba zaangażowana w sprawę przekazaną do DLC jest niezwłocznie
informowana. Osoba taka może zgłosić swoje uwagi, jeżeli uzna to za konieczne. Jeżeli
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dana
WKF osoba jest osobą prawną, DLC poinformuje jej przedstawiciela. Taki przedstawiciel może
zgłosić swoje uwagi, jeśli uzna to za konieczne.
23.3.

Językiem będzie język angielski.

23.4.

Obowiązującym prawem będzie prawo kraju, w którym zarejestrowana jest siedziba

WKF.
Powiadomienie
23.5.

Wymiana informacji między stronami a Sądem może odbywać się za pośrednictwem

wszystkich nowoczesnych środków przekazu, w tym telefonu, faksu, poczty elektronicznej
itp.
Słuch
23.6.

Z wyjątkiem spraw pilnych, sankcja nie może być nałożona zanim dana osoba nie

będzie miała możliwości bycia wysłuchaną i przedstawienia swojej sprawy. Na ogół
postępowanie jest przedstawiane w formie pisemnej. Jednakże Przewodniczący DT może
zdecydować o wezwaniu zainteresowanych osób do osobistego stawienia się przed
Trybunałem.
23.7.

DT ocenia dowody, uwzględnia szczególne warunki, w jakich doszło do zdarzeń,

wcześniejsze postępowanie danej osoby (osób) lub instytucji (instytucji) oraz wszelkie inne
istotne okoliczności w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie wymagana jest sankcja.
23.8.

Na własne życzenie zainteresowani będą mieli prawo do wysłuchania ich

samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata lub osoby trzeciej wyznaczonej przez
oskarżonego. Strony będą odpowiedzialne za i poniosą koszty swoich prawników,
przedstawicieli, ekspertów, świadków itp.
23.9.

W przypadku organizacji przesłuchania na podstawie niniejszego Regulaminu, DT

może uzależnić organizację takiego przesłuchania od zapłacenia przez strony na rzecz WKF
uzasadnionych kosztów administracyjnych, które zostaną określone przez DLC.
23.10.

Trybunał będzie decydował większością głosów. W przypadku równej liczby głosów,

głos decydujący będzie miał przewodniczący DT. Obrady odbędą się na posiedzeniu DT lub,
jeśli trzech członków DT wyrazi zgodę, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną itp.
23.11.

Co do zasady członkowie zespołu DT dołożą wszelkich starań, aby wszystkie sprawy

sporne rozstrzygnąć w rozsądnym terminie, że z wyjątkiem uzasadnionych przypadków nie
może on przekroczyć 3 (trzech) miesięcy w przypadku pierwszej instancji i 3(trzech)
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miesięcy
w przypadku odwołania.
WKF

24

Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy WKF. 15th marzec
2016 r.

KODEKS DYSCYPLINARNY I ETYCZNY
23.12.WKF Protokół będzie podpisywany przez przewodniczącego DT. Gdy DT zdecyduje się na
przeprowadzenie przesłuchań, nie będą one jawne.
Powiadomienie o wyniku
23.13.

Po upływie terminu przyznanego na skorzystanie z prawa do bycia wysłuchanym lub

po przesłuchaniu, podczas którego prawo do bycia wysłuchanym zostało również wykonane
ustnie, DT podejmie decyzję, która zostanie przekazana zainteresowanym stronom. W decyzji
tej zostanie wskazany termin odwołania oraz proces odwoławczy, ze szczególnym
wskazaniem instytucji właściwej do rewizji podjętej decyzji.
23.14.

Powiadomienie o wyniku zostanie przekazane bezpośrednio zainteresowanym

stronom. Powiadomienie zostanie wysłane do zainteresowanych w taki sposób, aby można
było udowodnić jego otrzymanie. W przypadku, gdy dane kontaktowe zainteresowanej osoby
nie są znane WKF lub w przypadku innych trudności adresowych, za wystarczające zostanie
uznane wysłanie powiadomienia do Federacji Narodowej (Federacji Narodowych), do której
(których) zainteresowani są zrzeszeni lub są członkami. Jednakże w przypadkach pilnych, w
szczególności gdy fakty mogą wywołać skandal, DT może skrócić procedurę i wydać decyzję
na siedząco e.
23.15.

Decyzje mogą być publikowane na oficjalnej stronie internetowej WKF i/lub w

oficjalnych publikacjach WKF.

SEKCJA IV
ODWOŁANIA
24.

DECYZJE ZASKARŻALNE W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM S
24.1.

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji DT. Odwołanie musi być skierowane do

Sekretarza Generalnego (listem poleconym, e-mailem lub faksem) w ciągu 10 (dziesięciu)
dni, które następują po otrzymaniu wspomnianej decyzji lub powiadomienia o decyzji
zgodnie z art. 23.14.
24.2.

Odwołanie musi zawierać powody, które uzasadniają odwołanie. Odwołujący się musi

zdeponować kwotę 500 CHF (pięćset franków szwajcarskich) w Skarbcu Generalnym WKF.
Suma ta zostanie zwrócona odwołującemu się w przypadku pozytywnej decyzji i będzie
aktualizowana od czasu do czasu przez Komitet Wykonawczy WKF.
24.3.
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decyzję
WKF na uzasadniony i umotywowany wniosek odwołującego się.

26

Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy WKF. 15th marzec
2016 r.

KODEKS DYSCYPLINARNY I ETYCZNY
24.4. WKF Decyzje o nałożeniu nagany, ostrzeżenia, grzywny w wysokości do 5 000 CHF (pięć
tysięcy franków szwajcarskich) lub ich kombinacji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
25. ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY I PROCEDURY E
25.1.

Przewodniczący DLC powoła skład orzekający złożony z 1 (jednego) lub 3 (trzech)

sędziów, którzy nie brali udziału w pierwszym składzie DT, oraz wyznaczy
przewodniczącego. Będą oni tworzyć Sąd Apelacyjny (AT).
25.2.

Procedura, którą należy zastosować, będzie taka sama jak w przypadku pierwszej
instancji.

26. ODWOŁANIA DO TRYBUNAŁU ARBITRAŻOWEGO DS. SPOR T
26.1.

Decyzje DLCT i Trybunału Odwoławczego mogą być zaskarżone wyłącznie do

Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie, Szwajcaria, w ciągu dwudziestu
jeden (21) dni od otrzymania decyzji. O ile strony nie uzgodnią inaczej, Panel CAS będzie
składał się z trzech arbitrów, a językiem będzie język angielski.

SEKCJA V
POSTANOWIENIA RÓŻNE
27. WEJŚCIE DO FORC E
27.1.

Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny został zatwierdzony przez Komitet Wykonawczy

WKF w dniu 15th marca 2016 roku i tego samego dnia wszedł w życie.
27.2.

Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny może być zmieniony decyzją Komitetu

Wykonawczego WKF.
28. ŚRODKI PRZEJŚCIOWE
28.1.
Każda sprawa, która została wniesiona do DLC WKF przed wejściem w życie
niniejszego regulaminu, będzie oceniana według poprzednich przepisów.
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