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Визначення термінів
Аматор - особа, яка не вважається професіоналом, тобто не має письмового
(трудового) контракту з клубом або будь-якою іншою спортивною організацією;
Вболівальник, фан - особа, яка проявляє активний інтерес до карате та слідує
за улюбленою командою чи спортсменом;
Відповідальність за поведінку вболівальників, спортсменів, офіційних
осіб - юридична (об'єктивна) відповідальність спортивного клубу або спортивної
національної асоціації за будь-який акт забороненої поведінки, вчинений
вболівальниками, спортсменами чи офіційними особами власної команди;
Відсторонення за допінг (неправомочність) - дисциплінарна міра, що
застосовується до спортсмена, яка полягає у тимчасовому або довічному
відстороненні від змагань як покарання за порушення антидопінгових правил;
ВКФ - Всесвітня федерація карате;
Дискваліфікація - виключення спортсмена або команди зі змагання через
шахрайство, неспортивну поведінку або у відповідності до регламенту, як-то через
відмову змагатися або продовжувати змагатися, або будь-які інші причини,
передбачені регламентом змагань;
Дисциплінарний комітет - квазі-арбітражний орган УФК, уповноважений
розглядати спори між членами УФК, дисциплінарні справи та виносити рішення за
результатами такого розгляду;
ЄКФ - Європейська федерація карате;
Клуб - організація будь-якої форми власності, колектив організації/клубу член УФК;
Компенсація за розірвання (порушення) контракту - платіж на який
спортсмен або клуб (інша спортивна організація) має право у випадку порушення
умов їх контракту або його розірвання без поважних причин іншою стороною;
Компенсаційна виплата (трансферна плата) - сума яку клуб (інша
спортивна організація), до якого (якої) переходить спортсмен сплачує в якості
компенсації клубу (спортивній організації), з якого (якої) переходить спортсмен;
Національна збірна команда - залежно від контексту, будь-яка вікова
національна збірна України, сформована УФК для виступу у міжнародних
змаганнях (серед дорослих, молоді до 21 року, кадетів або юніорів);
Неправомочність (відсторонення) - якість або стан спортсмена, який означає
відсутність у нього права участі у будь-якому офіційному або товариському
змаганні в результаті порушення антидопінгових правил або порушення правил
змагань;
Неспортивна поведінка - некоректна поведінка, що порушує принципи
спортивного духу та заслуговує покарання;
Образливі висловлювання - використання образливих висловів з метою
образити почуття іншої особи, що оцінюється як серйозне порушення спортивної
етики;
Офіційні особи - будь-хто, за виключенням спортсменів, найнятий або
залучений для виконання адміністративної, спортивної або будь-якої іншої
діяльності від імені УФК або клубу-члена УФК;
Політична акція - політична агітація або виголошення повідомлень
політичного змісту під час спортивного заходу, що, як правило, є суворо
забороненим всередині або в безпосередній близькості до спортивної споруди до,
під час та після заходу;
Порушення антидопінгового правила - порушення спортсменом
антидопінгових правил через вживання забороненої речовини або методу, коли її

метаболіти або маркери наявні в тканинах чи рідинах організму спортсмена або
порушення інших антидопінгових правил спортсменом, передбачене Кодексом
ВАДА;
Правомочність - сукупність умов, встановлених відповідною спортивною
організацією, які має виконати спортсмен для того, щоб мати право брати участь у
змаганні за клуб, команду або національну асоціацію (як то: вік, національність,
стать, статус і т.п.);
Професійний контракт - письмова трудова угода спортсмена з клубом або
іншою спортивною організацією на підставі якої він отримує оплату за свою
спортивну діяльність
Професійний спорт - спортивна діяльність спортсмена, що здійснюється на
умовах повного робочого часу, якою він заробляє достатньо коштів на прожиття;
Професійний спортсмен - спортсмен, що уклав письмову трудову угоду
(контракт) зі спортивною організацією та отримує грошову винагороду за свою
діяльність;
Спортсмени/тренери - спортсмени/тренери, які тренують(ся) та/або
працевлаштовані в клубах-членах УФК;
Судді - офіційні судді, які внесені в реєстр суддів УФК - особи, які
контролюють змагання і мають виключні повноваження щодо застосування та
трактування правил змагань;
Тимчасове відсторонення - дисциплінарна міра, якою спортсмен або інша
особа тимчасово відсторонюється від участі в будь-якому змаганні на час розгляду
його спору уповноваженим органом УФК;
Трансфер - перехід спортсмена з одного клубу до іншого (або з однієї
національної асоціації до іншої), що призводить до укладання ним нового
контракту та виступу в змаганнях за новий клуб (національну асоціацію);
Трансферний контракт - угода, що укладається між спортивними клубами та
визначає умови та строки переходу спортсмена з одного клубу до іншого;
УФК - Українська федерація карате.

Розділ І. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 Загальні положення
1.
Організаційні правила Української Федерації Карате (далі - Правила)
розроблені на основі статутних і регламентних документів Української Федерації
Карате (далі - УФК) та законодавства України.
2.
Правила визначають порядок набуття та припинення членства в УФК,
права та обов’язки членів, спортсменів/тренерів та порядок їх обліку в УФК,
встановлюють правила переходів (трансферів) спортсменів між клубами та умови
компенсування за підготовку спортсменів, встановлюють підстави та порядок
притягнення до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних санкцій,
які застосовуються за порушення статутних і регламентних документів УФК, ВКФ,
ЄКФ, невиконання рішень УФК, встановлюють процедуру розгляду спорів та
дисциплінарних справ.
3.
Дія Правил поширюється на всі правовідносини, що безпосередньо
пов’язані з діяльністю в карате за нормами законодавства України, статутних і
регламентних документів УФК, за винятком виключної компетенції ЄКФ та ВКФ.
4.
Правила є обов’язковими для виконання та мають однакову юридичну
силу для всіх членів УФК:
1.
клубів;
2.
офіційних осіб;

3.
тренерів/спортсменів;
4.
суддів.
5.
Клуби УФК, на які розповсюджується дія положень статутних та
регламентних документів УФК, можуть бути притягнуті до відповідальності якщо
положення вищеназваних документів порушені в результаті дій або поведінки
одного з їх членів, спортсменів, офіційних осіб або вболівальників або будь-якої
іншої особи, яка виконує певну функцію від імені такого, навіть якщо такий клуб
може довести відсутність будь-якої вини або необережності з його боку.
6.
Застосування Правил за аналогією та в якості прецеденту
забороняється, окрім як за аналогією до норм статутних та регламентних
документів ЄКФ, ВКФ.
7.
Правила застосовуються тільки до подій, що були вчинені після
набуття ними чинності, окрім випадків прийняття нових норм, що пом’якшують
відповідальність винуватої особи порівняно з цими Правилами.

Розділ ІІ МЕТА І ЗАВДАННЯ

Стаття 2 Мета
Метою даних Правил є встановлення порядку набуття членства УФК, прав та
обов’язків членів УФК; встановлення загальних та обов’язкових для виконання
положень стосовно статусу членів УФК, правової регламентації переходів
(трансферів) спортсменів між клубами та національними асоціаціями,
встановлення правил виплати компенсації за підготовку спортсменів, порядку
використання інтелектуальної власності УФК, впровадження єдиних справедливих
і загальнозрозумілих принципів та підстав для притягнення до відповідальності за
порушення статутних та регламентних документів УФК.
Стаття 3 Завдання
Завданнями даних Правил є:
1. Встановлення чіткого порядку набуття членства в УФК та регламентація
статусу її члена.
2. Розробка чітких та прозорих принципів трансферної політики
УФК.
3. Унормування системи компенсації клубами витрат за
підготовку й виховання молодих спортсменів при внутрішніх переходах.
4. Визначення юрисдикції органів УФК, уповноважених
розглядати спори, дотичні до карате.
5. Впровадження порядку підготовки, розгляду справ та ухвалення рішень
щодо порушень норм статутних і регламентних документів УФК та спорів, що
виникають між членами УФК та між УФК та її членами.
6. Визначення поняття дисциплінарних санкцій та порядку їх застосування за
порушення норм статутних і регламентних документів УФК.
7. Встановлення правил використання інтелектуальної власності УФК.

Розділ ІІІ ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Стаття 4 Повноваження
1.
На території України УФК має виключні повноваження та юрисдикцію
щодо управління та розвитку карате. Клуби, спортсмени, судді, офіційні особи, які
задіяні у сфері карате, зобов’язані виконувати вимоги статутних і регламентних
документів та рішення УФК.

2.
Порушення норм статутних і регламентних документів розглядаються
органами, уповноваженими розглядати спори в УФК і до винних осіб
застосовуються встановлені цими Правилами дисциплінарні санкції.
Стаття 5 Обсяг застосування
Правила застосовуються до всіх правовідносин, дотичних до карате, що
виникнуть після набуття ними чинності, в тому числі при розгляді всіх справ про
порушення норм статутних і регламентних документів УФК та спорів спортивного
характеру, дотичних до карате.
Стаття 6 Виняткові положення застосування
Якщо в Правилах та інших статутних і регламентних документах УФК
відсутні положення, що врегульовують спірні правовідносини, Органи УФК та
Дисциплінарний комітет УФК виносить рішення згідно з принципами законності і
справедливості.

Розділ ІV СПОРТСМЕНИ ТА ТРЕНЕРИ
Стаття 7 Статус спортсмена
1.
Спортсмен, який бере участь у змаганнях під егідою УФК, має статус
аматора або професіонала.
2.
Діяльність спортсмена-професіонала регулюється законодавством
України, статутними і внутрішніми документами УФК, ВКФ, ЄКФ.
3.
Професіоналом вважається спортсмен, який має письмовий (трудовий)
контракт з клубом або будь-якою іншою спортивною організацією і отримує за
заняття спортом грошову винагороду.
4.
Умови та порядок підписання й розірвання контракту зі спортсменом
регулюються чинним законодавством України, статутними і внутрішніми
документами УФК та самим контрактом.
5.
Порядок залучення спортсмена до національної збірної команди
регулюється «Положенням про відбір, комплектування та формування збірної
команди ВГО «Українська федерація карате».
6.
Спортсмен отримує статус професіонала і відповідні права та обов’язки
з моменту укладення контракту з клубом та реєстрації цього контракту в
Секретаріаті УФК.
7.
Спортсмен, який не має письмового (трудового) контракту з клубом
або будь-якою іншою спортивною організацією, є аматором.
Стаття 8 Статус та атестація тренерів
1.
Статус тренерів УФК визначається відповідно до «Положення про
атестацію тренерів».
2.
Обов’язковою умовою для тренера клубу є наявність у тренера
відповідного атестату (ліцензії).
3.
Атестацію тренерів організовує та проводить Атестаційна комісія
УФК.
4.
У питаннях контрактних відносин із клубами тренери прирівнюються
у статусі до спортсменів.
Стаття 9 Укладання договору (контракту) зі спортсменом
1.
Спортсмени-професіонали в обов’язковому порядку укладають
контракт в письмовій формі з клубом у відповідності до законодавства України,

вимог статутних і внутрішніх документів УФК.
2.
Контракт визначає відносини між клубом і спортсменом. Контракт
повинен обов’язково містити положення Типової форми контракту (Додаток №1).
3.
Кожна сторінка контракту підписується сторонами. Додатки, зміни та
доповнення до контракту, які є невід’ємною його частиною, а також записи та
виправлення за текстом контракту мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному випадку датовані, засвідчені підписами
сторін і завірені печаткою клубу та зареєстровані в Секретаріаті УФК у
відповідності до ч. 6 цієї статті.
4.
Мінімальний строк дії контракту від дати вступу його в силу - 1 рік.
Максимальний період дії контракту не може перевищувати п’яти років.
5.
Клуб несе відповідальність за правильність оформлення контракту зі
спортсменом.
6.
Контракт, укладений зі спортсменом-професіоналом, а також усі
додатки та зміни, що є його невід’ємною частиною, завіряються печаткою клубу і
передаються на реєстрацію до Секретаріату УФК у трьох примірниках протягом 7
днів з моменту його укладання:
6.1. перший примірник контракту повертається клубу;
6.2. другий примірник контракту клуб зобов’язаний видати спортсмену;
6.3. третій примірник контракту залишається в УФК для обліку.
7.
Клуб несе відповідальність за ненадання до Секретаріату УФК
інформації щодо змін умов контракту протягом 7 днів з моменту їх здійснення.
8.
До клубу, який не видав спортсмену примірник контракту (з його
додатками), застосовуються санкції.
9.
Спортсмени, відібрані до національних збірних команд України, в
обов’язковому порядку укладають Договір про співробітництво з УФК (Додаток2).
Стаття 10 Особливості укладання контракту з неповнолітніми
1.
Спортсмен віком до вісімнадцяти років може укладати контракт з
клубом та/або УФК після досягнення ним чотирнадцятирічного віку.
2.
Спортсмен віком до вісімнадцяти років може укладати контракт з
клубом та/або УФК на строк не більше трьох років. Будь-яка угода, що передбачає
довший строк дії контракту, вважається не дійсною.
3.
Контракт з неповнолітнім укладається лише за згодою батьків (або
одного з них або особи, яка їх заміняє: усиновителів, піклувальників). Дана згода
носить разовий характер. Надання згоди батьками повинно передувати даті
укладання контракту та мати форму простої письмової заяви, підписаної в
присутності не менше 2 свідків та представника клубу.
4.
Контракт, який укладений з неповнолітнім, не припиняє свою дію у разі
досягнення ним повноліття під час дії контракту.
Стаття 11 Розірвання контракту
1.
Контракт, укладений клубом зі спортсменом-професіоналом, може
бути розірваний за взаємною згодою сторін, а також у випадках, передбачених
самим контрактом та законодавством України.
2.
У разі припинення дії контракту без поважної причини застосовуються
такі положення:
2.1. У всіх випадках сторона-порушник виплачує компенсацію. Якщо тільки
в контракті не передбачене інше, компенсація за розірвання контракту
визначається з урахуванням чинного законодавства України, а також будь-яких

інших об'єктивних критеріїв. До таких критеріїв, зокрема, але не обмежуючись
цим, відносяться оплата праці та інші винагороди, належні спортсмену згідно з
існуючим контрактом та (або) новим контрактом, залишок терміну дії існуючого
контракту - максимум до 5 років, платежі та витрати, здійснені чи понесені
колишнім клубом (амортизовані протягом терміну дії контракту).
2.2. Право на отримання компенсації не може передаватися третій стороні.
Якщо спортсмен-професіонал повинен виплатити компенсацію, то він і його новий
клуб несуть солідарну відповідальність за здійснення виплати. Сума може бути
вказана в контракті або узгоджена сторонами.
3.
У разі розірвання контракту з вини клубу, клуб втрачає право на
отримання компенсаційної плати за підготовку спортсмена.
4.
Якщо спортсмен отримав травму або професійне захворювання під час
змагань, тренувань, навчально-тренувальних зборів, контракт з ним не може бути
достроково розірваний в односторонньому порядку. У разі закінчення строку дії
контракту, він подовжується до відновлення спортсменом працездатності або
встановлення групи інвалідності.
5.
Якщо сторони (клуб - спортсмен) вирішили достроково розірвати
контракт, клуб зобов’язаний протягом семи днів письмово повідомити про це
Секретаріат УФК, зазначивши причини.
6.
У разі невиконання контрактних зобов’язань однією зі сторін, спірні
питання розглядаються в порядку, визначеному даними Правилами для розгляду
спорів.
7.
У разі повної дискваліфікації клубу, контракти спортсменів
вважаються розірваними з моменту остаточного прийняття відповідного рішення
уповноваженим органом УФК.
РОЗДІЛ V ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ УФК ТА ЄКФ, ВКФ
Стаття 12 Використання прав УФК та ЄКФ, ВКФ
1.
УФК є абсолютним виключним власником усіх юридичних та
пов’язаних із ними прав інтелектуальної власності і є єдиним вигодонабувачем від
їх реалізації.
2.
Під інтелектуальною власністю маються на увазі, серед іншого, але не
обмежуючись цим, усі існуючі та такі, що виникнуть у майбутньому, права на
зареєстровані та використовувані УФК назви, логотипи, символи, бренди, музику
та графічні зображення (сталі та рухомі), медалі, вимпели, значки та подібні
сувенірні продукти та трофейні вироби.
3.
УФК може надавати дозвіл своїм членам, відокремленим підрозділам
або клубам чи будь-яким іншим особам на використання об’єктів її інтелектуальної
власності у визначених заходах та для конкретних цілей.
4.
Це положення застосовується mutatis mutandis і щодо інтелектуальної
власності ВФК та ЄФК.
Розділ VI РЕЄСТРАЦІЯ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ, СПОРТСМЕНІВ ТА
ТРЕНЕРІВ
Стаття 13 Облік членів УФК, спортсменів та тренерів
1.
Облік всіх членів УФК ведеться Секретаріатом УФК в електронній базі
даних (реєстрі) УФК.
2.
Про кожного члена УФК, спортсмена та тренера, які входять до складу
члена УФК, здійснюється запис в електронному реєстрі УФК. Даний запис являє
собою анкету даних, перелік яких затверджується Президією УФК.

3.
Процедура реєстрації спортсмена/тренера полягає у внесенні
відповідної інформації про нього до електронної бази даних УФК, яка здійснюється
безпосередньо клубом-членом УФК.
4.
Щорічно кожен спортсмен/тренер УФК отримує Ідентифікаційну карту
спортсмена/тренера УФК, яка підтверджує актуальність його реєстрації.
5.
Ідентифікаційна картка спортсмена/тренера УФК видається за фактом
подання клубом заявки на участь в офіційних змаганнях УФК.
6.
Факт видачі Ідентифікаційної картки реєструється Секретаріатом УФК
в електронній базі даних УФК. Якщо в заявці на змагання присутні
спортсмени/тренери, які вже отримали Ідентифікаційну картку поточного року,
випуск картки для них не здійснюється.
7.
«Ідентифікаційна картка спортсмена/тренера УФК» повинна містити
наступну інформацію:
•
П.І.Б;
•
дату народження;
•
найменування клубу, в якому зареєстрований спортсмен/тренер;
•
статус - спортсмен чи офіційна особа, тренер;
•
регіональне відділення, до якого належить клуб;
•
термін дії картки.
Стаття 14 Реєстрація спортсменів/тренерів УФК та її наслідки
1.
Актом реєстрації спортсмен/тренер підтверджує взяття на себе
зобов’язання дотримуватися статуту, регламентних документів та рішень УФК,
ЄФК та ВКФ.
2.
Спортсмен/тренер може бути одночасно зареєстрований тільки в
одному клубі.
3.
Тільки зареєстровані спортсмени/тренери мають право брати участь у
змаганнях під егідою УФК. Спортсмен/тренер у якого відсутня Ідентифікаційна
картка спортсмена/тренера УФК на поточний рік, не може брати участь у офіційних
змаганнях під егідою УФК, ЄКФ, ВКФ.
4.
Спортсмен має право виступати на змаганнях, що проводяться під
егідою УФК, тільки за клуб, в якому він офіційно зареєстрований. Виступ на
змаганнях за інший клуб забороняється.
5.
Виступ офіційно зареєстрованого спортсмена УФК в заходах, що
проводяться іншими спортивними федераціями карате забороняється, якщо тільки
ним не буде отримано письмовий дозвіл УФК. За недотримання цього правила
спортсмен притягується до відповідальності згідно даних Правил.

Розділ VII ТРАНСФЕРНІ ПРАВИЛА
Стаття 15 Перехід спортсменів-професіоналів між клубами
1.
Спортсмен-професіонал має право перейти до іншого клубу у разі
настання однієї з нижченаведених підстав:
1.1 досягнення добровільної згоди між всіма зацікавленими сторонами
(спортсмен, колишній та новий клуби);
1.2 закінчення строку дії контракту;
1.3. офіційного оформлення трансферного контракту (Додаток 3) між
клубом та спортсменом про дострокове розірвання контракту;
1.4. дострокового розірвання контракту через невиконання контрактних
зобов’язань клубом або спортсменом.

1.5 прийняття рішення про перехід уповноваженим органом по розгляду
спорів УФК.
2.
Перехід спортсмена в інший клуб здійснюється за умови сплати
компенсаційної виплати (трансферної плати) за підготовку спортсмена згідно
правил Розділу VШ даних Правил.
3.
Перехід, проведений з дотриманням регламентних норм та укладенням
контракту з новим клубом, дає право спортсмену брати участь у змаганнях за новий
клуб та є підставою для реєстрації такого переходу в електронній базі даних УФК.
Реєстрація переходу здійснюється Секретаріатом УФК.
Стаття 16 Перехід спортсменів-аматорів між клубами
1.
Спортсмен-аматор має право перейти до іншого клубу в разі настання
однієї з нижченаведених підстав:
1.1
досягнення добровільної згоди між обома клубами;
1.2
прийняття рішення про перехід спортсмена уповноваженим органом
по розгляду спорів УФК.
2.
Перехід спортсмена в інший клуб здійснюється за умови сплати
компенсаційної виплати (трансферної плати) за підготовку спортсмена згідно
правил Розділу VІІІ даних Правил за виключенням випадків, коли перехід
спортсмена пов’язаний з переїздом в інший населений пункт на постійне місце
проживання або для навчання. В таких випадках компенсаційна виплата не
сплачується. Перехід спортсмена, пов’язаний з переїздом в інший населений пункт
на постійне місце проживання або для навчання, може бути здійснений тільки у
випадку документального підтвердження відсутності суто спортивного інтересу з
метою уникнення виплати компенсації.
Стаття 17 Вирішення спорів при недосягненні згоди про перехід

спортсменів між клубами
В разі недосягнення згоди про перехід спортсмена або виникнення спору,
дотичного до переходу спортсмена, в тому числі, але не обмежуючись, питанням
виплати компенсації за підготовку спортсмена та питанням виплати компенсації за
дострокове безпідставне порушення договору, спір вирішується згідно порядку
вирішення спорів, передбаченого даними Правилами.
Стаття 18 Перехід спортсменів з-під юрисдикції УФК до інших

національних асоціацій карате
1.
У випадку переходу спортсмена, громадянина України, до іншої
національної асоціації з метою представлення національної збірної команди цієї
асоціації, такий спортсмен зобов’язаний виплатити УФК компенсацію. Нова
національна асоціація спортсмена є солідарно відповідальною по виплаті такої
компенсації.
2.
У кожному конкретному випадку сума компенсаційної виплати
визначається з урахуванням майстерності спортсмена, його спортивного звання,
рейтингу у ВКФ, віку, кількості завойованих на європейських та світових турнірах
медалей та інших об’єктивних обставин.
3.
Дана стаття Організаційних Правил ВКФ застосовується до всіх
правовідносин щодо переходів спортсменів між національними асоціаціями карате.

Розділ VШ КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПІДГОТОВКУ СПОРТСМЕНА

Стаття 19 Підготовка спортсмена
1.
Підготовка спортсмена проводиться у віці від дванадцяти до двадцяти
семи років.
2.
Підготовку спортсмена можуть проводити виключно клуби-члени
УФК.
3.
Підготовка спортсмена в інших клубах, що не є членами УФК при
переході до клубу-члена УФК, не тягне за собою необхідності сплати
компенсаційної виплати за підготовку, якщо протилежне не передбачено угодою
сторін або іншими регламентними документами, дія яких розповсюджується на
конкретні правовідносини.
Стаття 20 Порядок нарахування та сплати компенсаційної виплати

(трансферної плати) за підготовку спортсмена
1.
Компенсаційна виплата за підготовку сплачується, починаючи з
моменту, коли спортсмену виповнилося дванадцять років.
2.
Компенсаційна виплата за підготовку сплачується клубу, в якому
тренувався спортсмен до його переходу в новий клуб (якщо інше не обумовлено
сторонами).
3.
Компенсаційна виплата за підготовку не підлягає сплаті якщо:
3.1 спортсмену не виповнилось 12 років або вже виповнилося 27 років;
3.2 спортсмен не був зареєстрований за відповідний клуб відповідно вимог,
встановлених даними Правилами;
3.3 спортсмен був зареєстрований в клубі менше 1 року;
3.4 клуб не претендує на компенсацію за підготовку спортсмена.
4.
При здійсненні наступних переходів спортсмена, право на
компенсаційну виплату за підготовку належить тільки клубові, в якому спортсмен
тренувався безпосередньо до чергового переходу. Компенсаційна виплата
нараховується та сплачується за фактичний період підготовки спортсмена в цьому
клубі.
5.
Компенсаційна виплата за підготовку виплачується за кожний рік
підготовки в клубі, за який спортсмен був зареєстрований, починаючи з 12 років:
рік, у якому спортсмену виповнилося 12 років: 1500 гривень;
рік, у якому спортсмену виповнилося 13 років: 1500 гривень;
рік, у якому спортсмену виповнилося 14 років: 1 500 гривень;
рік, у якому спортсмену виповнилося 15 років: 1500 гривень;
рік, у якому спортсмену виповнилося 16 років: 2000 гривень;
рік, у якому спортсмену виповнилося 17 років: 2000 гривень;
рік, у якому спортсмену виповнилося 18 років: 2000 гривень;
рік, у якому спортсмену виповнилося 19 - 27 років: 2500 гривень за кожен рік;
6.
Якщо спортсмен, який переходить до іншого клубу, є переможцем
офіційних турнірів УФК, то до сум компенсаційної виплати описаних у п. 5
застосовується коефіцієнт 1.5.
7.
Якщо спортсмен, який переходить до іншого клубу, є призером
Чемпіонатів Європи, світу або турнірів серії Karate 1, то до сум компенсаційної
виплати, визначених у п. 5, застосовується коефіцієнт 2.
8.
Компенсаційна виплата за підготовку сплачується на підставі
трансферного договору, що укладається між клубом в якому спортсмен тренувався

та клубом до якого має намір перейти, або вже перейшов.
9.
В разі, якщо спортсмен самостійно змінив клуб, без погодження з
керівництвом клубу в якому він тренувався, клуб має право направити до Президії
УФК клопотання про відсторонення спортсмена від участі в змаганнях на 2 року.
10.
В разі надходження клопотання про відсторонення спортсмена від
участі в змаганнях, здійснюється перевірка правомірності такого відсторонення, у
разі наявності підстав для відсторонення, Президія УФК відстороняє спортсмена
від участі в змаганнях на 2 роки з відтермінуванням такого відсторонення на 3 (три)
місяці, для добровільного вирішення спору.
11.
Якщо, протягом 3 (три) місячного терміну спір не буде вирішено в
добровільному порядку, рішення про відсторонення спортсмена вступає в силу, а
уповноважений орган може розглянути спір про перехід спортсмена.
12.
При ухваленні рішення уповноважений Орган має право зменшити
розмір або звільнити клуб від сплати компенсаційної виплати за підготовку
спортсмену з врахуванням наступних обставин:
- спортсмен перейшов до клубу який створений, у встановленому УФК
порядку, тренером спортсмена;
- спортсмен, який змінив клуб є діючим членом національної збірної
України;
- керівництво клубу в якому тренувався спортсмен перешкоджало або
проявляло бездіяльність відносно професійного зростання своїх
спортсменів.
13.
Після ухвалення рішення уповноваженим Органом, рішення є
остаточним та не підлягає оскарженню. В результаті прийняття рішення
уповноваженим Органом та його виконання або досягнення сторонами спору
домовленості, щодо врегулювання спору, рішення про відсторонення спортсмену
втрачає свою чинність.
Стаття 21 Врегулювання питань щодо сплати компенсаційної

виплати
1.
Якщо сторони не дійшли згоди щодо суми компенсаційної виплати або
один з клубів не виконує свій обов’язок по її виплаті в повному обсязі та своєчасно,
питання передається на розгляд органів, уповноважених розглядати спори в УФК
після надходження письмової заяви від зацікавленої сторони.
2.
Компенсаційна виплата повинна бути перерахована стороною
протягом 30 календарних днів після винесення остаточного рішення
уповноваженим органом УФК. За несвоєчасну сплату компенсаційної виплати до
клубу застосовуються санкції згідно даних Правил.
3.
Будь-які спори між клубами щодо сплати компенсаційної виплати не
повинні негативно впливати на спортсмена. До вирішення питання щодо суми
компенсаційної виплати, спортсмен виступає на змаганнях за колишній клуб, в
якому він зареєстрований УФК. Будь-які дії керівництва колишнього клубу чи
організаторів змагань щодо недопущення спортсмена до змагань є незаконними.
Розділ ІХ ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА

Стаття 22 Дисциплінарна відповідальність
1.
До дисциплінарної відповідальності можуть бути притягнуті всі особи,
які знаходяться під юрисдикцією УФК.
2.
Дисциплінарна відповідальність покладається за невиконання

спортсменами, тренерами, суддями, офіційними особами, клубами вимог норм
статутних та регламентних документів УФК та/або окремих рішень її органів.
3.
Дисциплінарна санкція застосовується з урахуванням всіх обставин
справи, зважаючи на тяжкість порушення, форму, ступінь вини, характеристики
особи, до якої вона застосовується. Санкція повинна бути домірною
протиправному вчинку і відповідати меті запобігання новим порушенням (як
особою, до якої вона застосовується, так і третіми особами) у майбутньому.
4.
На особу, яка свідомо підбурює до правопорушення або виступає в ролі
співучасника, покладається дисциплінарна відповідальність.
Стаття 23 Види правопорушень
1.
Правопорушенням є протиправна умисна або необережна дія чи
бездіяльність особи, яка суперечить нормам статутних і регламентних документів УФК
та/або окремих рішень УФК.
2.
Видами порушень є:
2.1.
недотримання вимог Статуту, цих Правил, інших регламентних документів
УФК;
2.2.
невиконання рішень Загальних зборів УФК, Президії, Правління та інших
органів УФК, які є обов’язковими для членів УФК та спортсменів/тренерів, інших осіб,
що знаходяться під юрисдикцією УФК;
2.3.
здійснення вчинків/дій, що шкодять УФК та її репутації або спорту карате як
такому;
2.4.
розголошення конфіденційної інформації про діяльність УФК;
2.4.
членство в інших організаціях карате, що не співпрацюють або не

визнані УФК, ЄКФ, ВКФ, участь у заходах, що проводяться такими організаціями;
2.6.
неповідомлення органам УФК про факти, які вплинули чи можуть
впливати на діяльність УФК або про порушення Статуту та регламентних норм
УФК;
2.7.
порушення термінів сплати або несплата членських внесків та інших
обов’язкових платежів, встановлених УФК;
2.8.
відмова від виступів за національну збірну команду без вагомих
причин;
2.9.
відмова від участі в навчально-тренувальному зборі національної
збірної команди;
2.10. неспортивна поведінка під час заходів, які проводяться під егідою
УФК, а саме:
- прояв неповаги до суддів, тренерів, інших офіційних осіб (нецензурна
лайка чи жести, погрози та образи), невиконання їх розпоряджень;
- агресивна поведінка в зоні змагань (застосування фізичної сили, надмірний
прояв емоцій, псування майна);
- будь-які інші публічні дії, які несумісні з етичним кодексом, прийнятим в
карате.
2.11. ненадання, несвоєчасне надання або надання з порушенням вимог
внутрішніх документів УФК інформації, яка подається членами УФК відповідно до
вимог внутрішніх документів УФК;
2.12. невиконання зобов’язань, визначених контрактом між спортсменомпрофесіоналом та клубом;
2.13. ненадання до Секретаріату УФК інформації щодо змін умов контракту
зі спортсменом-професіоналом протягом 7 днів з моменту їх здійснення;
2.14. ненадання клубом спортсмену зареєстрованого в Секретаріаті УФК

примірника контракту (з його додатками);
2.15. несвоєчасна сплата або несплата компенсаційної виплати за підготовку
спортсмена;
2.16. порушення розділу VI цих Правил:
2.16.1.
використання об’єктів інтелектуальної власності УФК з
порушенням вимог норм чинного законодавства України, Статуту УФК, цих
Правил, інших регламентних документів УФК;
2.16.2.
видача посвідчень (сертифікатів) про атестацію клубами УФК з
використанням логотипів та символіки УФК, за виключенням випадків,
проведення атестації у відповідності до Атестаційних правил УФК;
2.17. участь у змаганнях за відсутності правомочності (за віком, через
дискваліфікацію, відсторонення тощо);
2.18. зрив або перешкоджання проведенню змагань;
2.19. порушення антидопінгових правил, викладених у Кодексі ВАДА;
2.20. використання спортивних змагань з метою пропаганди, маніфестацій
та виразу політичних, релігійних тощо уподобань, які не мають стосунку до спорту;
2.21. будь-яка поведінка, яка будь-яким чином ображає чи порушує базові
принципи належної поведінки, в тому числі, але не обмежуючись, прояви расизму,
ксенофобії, будь-яка дискримінаційна поведінка.
Стаття 24 Повторність порушення та накладення дисциплінарних

санкцій
1.
Повторністю порушення є вчинення такого ж і/або іншого
дисциплінарного порушення, за який до особи протягом року застосовувалися
дисциплінарні санкції.
2.
Накладення повторної дисциплінарної санкції, якщо з часу прийняття
рішення про накладення першої не минув 1 рік, вважається обтяжуючою
обставиною та тягне за собою накладення нової більш суворої санкції та позбавляє
винну особу права на зменшення розміру санкції і можливості застосування її
умовно.
3.
Ведення обліку дисциплінарних санкцій, застосованих до членів УФК
покладається на Дисциплінарний комітет УФК.
Стаття 25 Види дисциплінарних санкцій
1.
Дисциплінарні санкції - це заходи примусу, що застосовуються
органами, уповноваженими розглядати спори в УФК до осіб, винних у порушенні
даних Правил, Статуту та регламентних норм УФК.
2.
Дисциплінарними санкціями є:
2.1.
Попередження - письмове застереження, що застосовується за нетяжке
порушення.
2.2.
Виплата обов’язкового грошового внеску - сплата на рахунок УФК
грошової суми, вказаної в рішенні про застосування даної дисциплінарної санкції.
2.3.
Тимчасове відсторонення - заборона участі в офіційних заходах УФК
та ВКФ/ЄКФ на певний строк (на час розгляду його спору уповноваженим органом
УФК);
2.4.
Заборона виконувати функцію або здійснювати діяльність на певний
період часу або під час певних змагань;
2.5.
Позбавлення права членства в УФК - тимчасове або повне припинення
права членства в УФК;

2.6.
Анулювання результату змагання
- дисциплінарна міра,
посередництвом якої досягнутий результат змагання анулюється;
2.7.
Дискваліфікація з поточних або майбутніх змагань - заборона участі в
офіційних заходах УФК та ВКФ/ЄКФ;
2.8.
Заборона займатися будь-якою діяльністю в сфері карате.
2.9.
Позбавлення титулу та/або нагороди - повернення порушником
посвідчення та відповідних відзнак присвоєного титулу або отриманої грошової
винагороди та нагородної атрибутики (медалі, кубку і т. ін.) та позбавлення його
права використовувати титул.
2.10. Позбавлення клубу права організації будь-яких заходів під егідою
УФК, включаючи заходи клубного та регіонального рівня.
2.11. Виключення спортсмена зі складу Національної збірної команди.
2.12. Припинення дії суддівської ліцензії.
2.13. Виключення зі складу керівних та виборних органів УФК.
3.
Вищевказані дисциплінарні санкції можуть бути поєднані.
4.
Застосування інших видів дисциплінарних санкцій, ніж ті, що вказані
у даній статті, не допускається.
Стаття 26 Попередження та його наслідки
1.
Попередження - офіційний, від імені УФК, осуд протиправної
діяльності порушника з метою повідомити йому про неприпустимість подальших
подібних дій.
2.
Попередження виноситься у вигляді письмової постанови
Дисциплінарного комітету УФК та доводиться до відома порушника особисто та
публікується на офіційному сайті УФК.
3.
Накладення повторного попередження, якщо з часу прийняття рішення
про накладення першого не минув 1 рік, тягне за собою дискваліфікацію члена
УФК, судді, спортсмена, тренера чи офіційної особи на наступних офіційних
змаганнях міжнародного або національного рівня або накладення іншої
дисциплінарної санкції.
Стаття 27 Сплата обов’язкового грошового внеску
1.
Сплата обов’язкового грошового внеску на рахунок УФК здійснюється
у національній грошовій одиниці - гривні.
2.
Суму грошового внеску визначає уповноважений орган по розгляду
спорів УФК, залежно від тяжкості проступку.
3.
Обов’язковий грошовий внесок повинен бути не меншим за 1 000
гривень і не більшим за 15 000 гривень.
Стаття 28 Дискваліфікація
1.
Дискваліфікація визначається кількістю змагань (національних та/або
міжнародних), або певним строком. Мінімальний термін дискваліфікації становить
2 місяці, максимальний - 1 рік.
2.
Дискваліфікація носить індивідуальний характер і діє незалежно від
переходу спортсмена до іншого клубу УФК або іншої національної асоціації
карате.
3.
Інформація про дискваліфікацію УФК оприлюднюється на сайті УФК.
Стаття 29 Виключення члена
1.
Член УФК може бути виключеним, а спортсмен чи тренер довічно

відсторонені від участі у будь-яких заходах УФК у випадку:
1.1. порушення або невиконання положень Статуту УФК, рішень керівних
органів УФК;
1.2. здійснення діяльності, що суперечить завданням УФК;
1.3.
порушення умов та невиконання обов’язків членом УФК,
передбачених Статутом, внутрішніми і регламентними нормами УФК;
1.4. навмисного нанесення травми супернику, що призвела до втрати ним
працездатності і професійної придатності.
2.
Особи, яких виключено з УФК або дискваліфіковано, не мають права
вимагати повернення їм грошових коштів, сплачених ними до УФК у якості
членських внесків, чи іншого переданого УФК у власність майна. Вони також не
мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат, пов’язаних з їхнім
членством в УФК.
3.
Виключення члена з УФК позбавляє такого члена права на повторний
вступ до УФК протягом одного року з дня винесення остаточного рішення про
припинення членства або до повного усунення причин, що стали підставою для
такого припинення. Повторне набуття членства здійснюється на тих самих
підставах і в тому ж самому порядку, що встановлено при первинному вступі до
УФК.
4.
При повторному вступі до УФК представники клубу, який було
виключено з членів УФК, не мають права протягом одного року з дати повторного
вступу, обиратися до керівних органів УФК.
5.
Перегляд рішення про довічне відсторонення тренера або спортсмена,
у разі появи пом’якшуючих обставин, можливий не раніше, ніж через 2 роки з
моменту прийняття такого рішення.
Стаття 30 Строки давності притягнення до відповідальності за

дисциплінарні правопорушення
1.
Притягнення до дисциплінарної відповідальності може мати місце
протягом одного року з моменту виявлення порушення, але не пізніше трьох років
з дня його скоєння.
2.
На такі порушення як корупція, хабарництво та маніпулювання
результатами змагань строки давності не розповсюджуються.
3.
Дисциплінарні санкції не застосовуються, якщо:
2.1. минуло 3 (три) роки від моменту вчинення порушення;
2.2. особа вже притягнута до відповідальності за це порушення;
2.3. минуло більше 8 років з дня вчинення порушення антидопінгових
правил.

Розділ Х ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПОРИ В
УФК ТА ЇХ ЮРИСДИКЦІЯ
Стаття 31 Органи, уповноважені розглядати спори в УФК
1.
Органами, уповноваженими розглядати спори в УФК є:
• Дисциплінарний комітет УФК - орган першої інстанції;
• Президія УФК - орган другої інстанції;
• Загальні збори УФК - орган третьої інстанції.
2.
Відповідно до положень Статуту УФК органи, уповноважені
розглядати спори в УФК (далі - Органи) мають виключне право вирішувати

внутрішні спори в УФК між спортсменами, клубами, тренерами, офіційними та
іншими особами, які задіяні в карате та застосовувати дисциплінарні санкції до них
за порушення норм статутних і внутрішніх документів, а також рішень УФК.
3.
Органи є незалежними. Їх члени діють виключно в межах статутних і
регламентних документів, законодавства та цих Правил на принципах законності
та справедливості.
Стаття 32 Юрисдикція Дисциплінарного комітету УФК
1.
Дисциплінарний комітет УФК формується та діє на підставі
затвердженого «Положення про постійно діючий Дисциплінарний комітет
Всеукраїнської громадської організації «Українська Федерація Карате»».
2.
Дисциплінарний комітет УФК провадить первинний контроль за
дотриманням членами УФК статутних і регламентних документів УФК, а також
розглядає питання щодо їх порушень в якості першої інстанції.
3.
Дисциплінарний комітет УФК застосовує дисциплінарні санкції у
випадку порушення статутних і регламентних документів УФК, якщо це не
відноситься до юрисдикції іншого органу.
4.
До виключної компетенції Дисциплінарного комітету УФК відносяться
питання щодо:
4.1.
первинного розгляду всіх порушень, передбачених статтею 23 даних
Правил та винесення рішення про накладення дисциплінарних стягнень;
4.2.
розгляд спорів між членами УФК, в тому числі щодо виконання
контрактів.
5.
Дисциплінарний комітет УФК має право здійснювати нагляд за
дотриманням членами УФК, спортсменами, тренерами та офіційними особами
вимог Статуту та регламентних документів УФК, внутрішніх документів, та може
самостійно відкривати провадження по справі у випадку їх порушень. Таке
провадження може бути відкрито протягом 3 місяців з дня виявлення факту
порушення.
6.
Дисциплінарний комітет УФК здійснює контроль та нагляд за
виконанням рішень, прийнятих органами УФК, та може самостійно відкривати
провадження щодо їх невиконання або неповне/неналежне виконання.
7.
У разі необхідності Дисциплінарний комітет УФК може звернутися для
отримання інформації до будь-якого комітету, структурного підрозділу УФК,
членів УФК, що мають відношення до розгляду питань.
8.
Дисциплінарний комітет УФК має право надавати офіційне роз'яснення
щодо тлумачення даних Правил, а також питань, пов'язаних із застосуванням
дисциплінарних санкцій.
9.
Члени Дисциплінарного комітету УФК мають право вносити
пропозиції щодо змін та доповнень до даних Правил.
Стаття 33 Юрисдикція Президії УФК
1.
Президія УФК є другою інстанцією по розгляду спорів в УФК.
2.
До виключної компетенції Президії УКФ відноситься розгляд спорів
щодо трансферу спортсменів між клубами УКФ.
3.
Президія УФК розглядає апеляції на рішення Дисциплінарного
комітету УФК.
4.
Порядок розгляду справи Президією УФК відбувається відповідно до
положень Розділу ХІ даних Правил.
5.
Рішення Президії УФК можуть бути оскаржені до Загальних Зборів

УФК.
Стаття 34 Юрисдикція Загальних Зборів УФК
1.
Загальні Збори УФК є третьою і останньою інстанцією по розгляду
спорів в УФК.
2.
Загальні Збори УФК розглядають апеляції на рішення Президії УФК.
3.
Порядок розгляду справи Загальними Зборами відбувається відповідно
до Статуту УФК та положень Розділу ХІ даних Правил.
4.
Рішення Загальних Зборів УФК є остаточним і оскарженню не підлягає.

РОЗДІЛ ХI ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ТА
ДИСЦИПЛІНАРНИХ СПРАВ
Стаття 35 Сторони. Права сторін.
1.
Сторонами є:
1.1. заявник;
1.2. особа, стосовно (проти) якої подано (заяву) протест (відповідач).
2.
Сторони мають право:
2.1 брати участь у розгляді їх справ;
2.2 подавати докази;
2.3 отримувати копію рішення;
2.4 оскаржувати рішення в порядку, передбаченому Правилами.
Стаття 36 Порядок подання та розгляду заяви
1.
Провадження по справі відкривається з поданням заяви до Органу
уповноваженого розглядати дану категорію справ, в якій заявник викладає свої
вимоги в письмовій формі.
2.
Будь-який член УФК, спортсмен, тренер або офіційна особа може
подати письмову заяву до Органів про виявлені порушення статутних і
регламентних документів.
3.
Заява про ініціювання розгляду спору про сплату компенсаційної
виплата за підготовку спортсмена може бути подана клубом що підготував
спортсмена або клубом до якого спортсмен перейшов, а також розгляд може бути
ініційований Правлінням УФК за заявою спортсмена.
4.
Заяви подаються особисто, рекомендованим листом, за допомогою
електронної пошти та реєструються в Секретаріаті УФК. Будь-який інший спосіб
подання заяви не має юридичної сили.
5.
Датою подання заяви вважається дата її реєстрації в Секретаріаті УФК,
для електронних листів - дата відправлення листа, а при відправленні заяви поштою
- дата штемпеля поштового відділення місця відправлення.
6.
Уповноважений Орган приймає рішення про прийняття заяви до
розгляду протягом 5 (п’яти) днів від дати її подання та зобов’язаний повідомити
про це сторони.
7.
У процесі підготовки заяви до розгляду, Орган може вживати
додаткових заходів з підготовки справи, зокрема, витребування від сторін
письмових пояснень, доказів й інших додаткових документів. Підготовка справи до
розгляду повинна бути завершена протягом 30 (тридцяти) днів від дати прийняття
її до провадження.
8.
Орган може звернутися для отримання інформації по суті справи до
членів УФК, клубу, комітету, особи, структурного підрозділу УФК, та інших
органів, що мають відношення до розгляду справи.

9.
Органи можуть проводити засідання та ухвалювати рішення без
запрошення
сторін.
10.
Участь третіх осіб (третя особа - це особа, для прав та обов’язків якої
ухвалені рішення мають наслідки) у розгляд справи допускається тільки за згодою
сторін по справі, а також самої третьої особи.
11.
Сторони мають право подавати докази, в тому числі у вигляді
письмових або усних свідчень, документів тощо.
12.
Сторони повинні довести обставини, на які вони посилаються, як на
підстави своїх вимог чи заперечень. Органи вправі вимагати надання сторонами
додаткових доказів, що обґрунтовують їхні вимоги чи заперечення, а також на
власний розсуд просити надання доказів третіми особами, викликати і
заслуховувати свідків.
13.
Обговорення справи може проводитися закрито. Про це Орган ухвалює
рішення більшістю голосів його членів.
Органи можуть проводити засідання та ухвалювати рішення дистанційно з
використанням сучасних засобів комунікації.
Стаття 37 Строки розгляду спорів
1.
Орган вживає заходів для розгляду справи в можливо стислий строк.
Розгляд справ, за винятком спорів щодо переходів спортсменів між клубами,
сплати компенсації за підготовку спортсменів і таких, що вимагають додаткового
з’ясування обставин, має бути завершено у строк не більше 30 (тридцяти) днів від
дати прийняття заяви до розгляду.
2.
Справи щодо переходів спортсменів між клубами, сплати компенсації
за підготовку каратистів і такі, що вимагають додаткового з’ясування обставин,
повинні бути розглянуті протягом 60 (шістдесяти) днів від дати прийняття заяви до
розгляду.
3.
Орган може прийняти рішення про подовження строку розгляду
справи.
Стаття 38 Ухвалення рішень
1.
Органи приймають рішення простою більшістю голосів присутніх
членів без урахування голосів членів, які утрималися.
2.
При однаковій кількості голосів голова має право вирішального голосу.
3.
Орган виносить рішення в письмовій формі і вказує мотиви, на яких
воно ґрунтується.
4.
Резолютивна частина рішення оголошується сторонам, якщо вони були
присутніми при розгляді справи, усно одразу після його прийняття. Протягом 5
(п’яти) днів від дня прийняття рішення Органом, воно повинно бути направлене
сторонам за допомогою електронної пошти або, за необхідності, рекомендованим
листом.
5.
При оголошенні рішення сторонам повідомляється про можливість
його оскарження відповідно до положень статті 40 даних Правил у 10-денний строк
з моменту отримання його поштою.
Стаття 39 Набуття чинності рішеннями
Рішення, прийняті Органами, набувають чинності після закінчення строку на
їх оскарження, якщо інше не визначено в самому рішенні, або, відповідно, після
розгляду апеляційної скарги, якщо рішення, що оскаржується, залишено в силі.

Стаття 40 Оскарження рішень
1.
Кожна особа від сторін, які брали участь в розгляді справи, якої
стосується рішення Органу та яка зацікавлена в зміні, виправленні або відміні
рішення, може його оскаржити в порядку, встановленому Правилами.
2.
Якщо останній день строку подання апеляційної скарги припадає на
вихідний або святковий день - він переноситься на наступний за ним робочий день.
Стаття 41 Перегляд рішення за нововиявленими обставинами
1.
Якщо з’ясовуються вагомі факти, які були на момент розгляду справи
невідомими, Орган може переглянути раніше ухвалене рішення за нововиявленими
обставинами.
2.
Прохання про перегляд подається протягом 10 (десяти) днів від дати
виявлення підстав для перегляду.
3.
Граничний строк для подання прохання про перегляд становить 1
(один) рік від дати набрання чинності прийнятого Органом рішення.
4.
Рішення стосовно заяви про перегляд справи за нововиявленими
обставинами приймається Органом, який приймав рішення, що переглядається.
Стаття 42 Порядок виконання рішення
1.
Рішення Органу виконується в порядку і строки, встановлені рішенням.
2.
Якщо строк виконання не встановлено, рішення підлягає негайному
виконанню по набранню ним чинності.
3.
Рішення Органу, не виконане в зазначений строк, приводиться у
виконання шляхом застосування до винної сторони дисциплінарних санкцій.
Стаття 43 Фінансові витрати
1.
Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань Органів,
уповноважених розглядати спори, покриваються за рахунок УФК, за виключенням
витрат на відрядження представників зацікавлених сторін.
2.
При поданні апеляційної скарги до Президії, апелянт повинен
перерахувати на розрахунковий рахунок УФК грошовий внесок у сумі:
2.1. член УФК - 3000 гривень;
2.2. тренер, суддя або спортсмен - 1000 гривень.
3.
При поданні апеляційної скарги на рішення Президії УФК до Загальних
зборів УФК, апелянт повинен перерахувати на розрахунковий рахунок УФК
грошовий внесок у сумі:
3.1. член УФК - 5000 гривень;
3.2. тренер, суддя або спортсмен - 2000 гривень.
4.
При недотриманні вимоги пунктів 2, 3 цієї статті провадження не
відкривається.
5.
Якщо загальні збори ухвалюють рішення на користь сторони, яка
подала апеляцію, грошовий внесок компенсується апелянтові іншою стороною (у
випадку її наявності), або повертається УФК.
6.
Президія УФК, Загальні збори УФК можуть ухвалити рішення щодо
зменшення грошового внеску за подання апеляції або звільнення від нього за
наявності обґрунтованих підстав та відповідного клопотання зацікавленої сторони.
Стаття 44 Подання та розгляд апеляційної скарги
1.
Подавати апеляційну скаргу мають право тільки особи, які брали

участь у розгляді справи або права та обов’язки яких зачіпає оскаржуване рішення.
2.
Апеляційна скарга подається в письмовій формі та повинна містити:
2.1.
ім’я
(найменування)
апелянта,
місце
проживання
або
місцезнаходження,
2.2.
реквізити зв’язку;
2.3.
рішення, що оскаржується;
2.4.
дата подання скарги;
2.5.
виклад обставин, якими апелянт обґрунтовує апеляційну скаргу;
2.6.
зазначення доказів, копії документів, що підтверджують обставини,
викладені в заяві, нові обставини, які підлягають встановленню;
2.7.
зміст вимог апелянта;
2.8.
перелік документів та матеріалів, що додаються до скарги;
3.
Апеляційна скарга підписується апелянтом.
4.
Процедура підготовки та розгляду справи здійснюється згідно зі
статтями 36 - 45 даних Правил.
5.
Орган, що розглядає апеляційну скаргу, може залишити без змін,
змінити або скасувати оскаржуване рішення або повернути справу на новий
розгляд до Дисциплінарного комітету УФК.
Стаття 45 Заключні положення
1.
Питання, що не врегульовані даними Правилами, можуть бути
розглянуті Органами в кожному конкретному випадку, керуючись принципами
законності та справедливості.
2.
Дисциплінарний Комітет УФК має право надавати офіційне
роз'яснення щодо тлумачення даних Правил, а також питань, пов'язаних із
застосуванням дисциплінарних санкцій.
3.
Члени УФК мають право вносити пропозиції щодо змін та доповнень
до даних Правил.
Стаття 46 Прикінцеві положення
Дані правила вступають в силу з моменту затвердження їх рішенням Президії
УФК.

ДОДАТОК 1

м.

Зареєстровано в Українській федерації карате
201___р.
КОНТРАКТ
МІЖ СПОРТИВНИМ КЛУБОМ І СПОРТСМЕНОМ ПРОФЕСІОНАЛОМ
201 р.

Спортивний клуб _____________________________________________ в особі
__________________________________________________________ , який діє
на підставі Статуту клубу, іменований надалі - Клуб, з одного боку, та
громадянин ____________________________________________________________
,
(прізвище, ім’я, по батькові)
що діє від свого імені, іменований надалі - Спортсмен, з другого боку, які
іменуються спільно - Сторони, згідно діючого законодавства України та Статуту Клубу
уклали цей Контракт про наступне:
1.
Предмет контракту
1.1. Громадянин _________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
приймається на роботу спортсмена-професіонала (спортсмена-інструктора) в Клуб
на термін дії цього Контракту.
1.2. Цей Контракт є строковим трудовим договором, укладеним згідно вимог ст.ст.
21, 23-24, 36, 40, 97, 103, 187-195, 198-199 Кодексу законів про працю України, Закону
України “Про фізичну культуру і спорт”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про
впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”, статутних та
регламентних документів УФК, ЄКФ, ВКФ, ВАДА.
1.3. З моменту офіційного укладення Контракту виникають трудові відносини та
взаємні зобов’язання між Спортсменом і Клубом, визначаються вимоги до організації
підготовки, тренування та участі Спортсмена у змаганнях, термін взаємовідносин Сторін
у рамках Контракту та інші питання.
2.
Загальні положення контракту
2.1. Трудові відносини і взаємні зобов’язання Сторін регулюються Статутом,
іншими нормативними документами Клубу, даним Контрактом, чинним законодавством
України та ____________________________________________.
2.2. Клуб є основним місцем роботи (тренування, участі у змаганнях та школою
підвищення професіональної майстерності) Спортсмена, який до закінчення терміну дії
Контракту не має права вступати в трудові відносини або в переговори про такі наміри з
іншими клубами без отримання офіційної згоди керівництва Клубу.
2.3.
Спортсмен
при
виконанні
своїх
професіональних
обов’язків
підпорядковується керівництву та тренерам Клубу, виконує їх розпорядження і рішення,
визнає Статут, інші нормативні документи Клубу, Статути і Регламенти УФК, ЄФК, ВФК,
Кодекс ВАДА.
3.
Права та обов’язки сторін
3.1. В період дії Контракту Спортсмен зобов’язується:
- знати Правила змагань, положення регламентуючих документів УФК, ЄФК,
ВФК, що стосуються статусу, прав і обов’язків спортсмена;
- виконувати вимоги Статуту, інших регламентуючих документів Клубу,
положення Регламенту всеукраїнських змагань з карате і функціональні обов’язки
спортсмена, які покладаються на нього за рішеннями керівництва Клубу, затвердженими
поточними і перспективними планами (програмами) підготовки до виступу у змаганнях,
а також правилами внутрішнього трудового розпорядку Клубу;
- підвищувати свою спортивну майстерність, сприяти зростанню досягнень і
авторитету Клубу, сумлінно та своєчасно, на високому професіональному рівні

виконувати свої трудові обов’язки, брати участь в змаганнях та в усіх заходах, пов’язаних
з навчально-тренувальним процесом (незалежно від того, передбачені вони в загальному
порядку або визначені індивідуально), утримуватись від дій, що заважають іншим
спортсменам виконувати свої обов’язки;
- за дорученням керівництва Клубу виконувати завдання, пов’язані з
професіональною діяльністю;
- у випадку отримання травм і хвороби обов’язково звертатися до медичної служби
Клубу, надзвичайно ретельно дотримуватись вказівок фахівців цієї служби;
- використовувати одяг та спортивну екіпіровку Клубу, дбайливо ставитись до
наданого спортивного та іншого майна Клубу;
- брати участь у громадських заходах і рекламних компаніях, що проводяться з
участю Клубу за рішенням керівництва Клубу;
- не брати участі у рекламних заходах (демонстрацій будь-якої форми одягу,
товарів, виробів, фотографуванні, кіно, відеозйомках і т.п.) без дозволу керівництва
Клубу;
- давати інтерв’ю для телебачення, радіо, преси тільки з погодження керівництва
Клубу;
- в інтерв’ю не давати оцінок порядку, встановленому в Клубі, діям працівників і
гравців команди Клубу;
- передати Клубу для використання ім’я та зображення в комерційних цілях;
- не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також відомості,
пов’язані з виконанням Спортсменом своїх професіональних обов’язків, а саме:
а) інформацію про тренувальний процес Клубу;
б) інформацію про перспективи розвитку Клубу та комплектування його
спортсменами;
в) про зміст документів щодо отримання заробітної плати, премій, компенсацій та
інших видів винагород Спортсмену;
г) про зміст рішень керівних органів Клубу;
- не брати участі у змаганнях за інші команди та клуби, не вступати в переговори
про перехід у будь-який інший клуб без отримання письмової згоди керівництва Клубу;
- не використовувати психотропні та наркотичні засоби без спеціального
медичного призначення і дозволу лікаря Клубу;
- не допускати порушень норм моралі під час роботи та відпочинку, не зловживати
алкоголем і тютюном;
- додаткові зобов’язання: __________________________________________
3.2. Спортсмен має право:
- брати участь в обговоренні планування та забезпечення навчальнотренувального процесу;
- висловлювати керівництву Клубу свою особисту думку з будь-якого питання
діяльності Клубу, в тому числі щодо покращення навчально-тренувального процесу;
- бути членом профспілкової організації Клубу;
- реалізовувати і набувати інші права, передбачені нормативними документами
Клубу, даним Контрактом, статутними і регламентними документами УФК, ЄФК, ВФК та
діючим законодавством України.
3.3. В період дії Контракту Клуб зобов’язується:
- надавати Спортсмену можливість реалізувати свої професіональні якості згідно
з умовами даного контракту;
- дотримуватись законодавства України про працю і правил охорони праці,
виконувати умови оплати праці Спортсмена у відповідності з цим Контрактом;
- ознайомити Спортсмена з нормативно-правовими документами Клубу,
необхідними йому для професіонального виконання своїх обов’язків;
- створити необхідні умови для підготовки Спортсмена, включаючи здійснення
навчально-тренувального процесу під керівництвом кваліфікованих спеціалістів у
приміщеннях, на майданчиках, на базах, обладнаних належним спортивним

спорядженням і устаткуванням для проведення в безпечних умовах ефективної
підготовки, забезпечення якісною спортивною екіпіровкою, клубним одягом
встановленого зразку, проживанням та якісним харчуванням в період проведення
навчально-тренувальних занять та участі в змаганнях;
- сплачувати Спортсмену кошти на проїзд на всіх видах міжміського транспорту
у службових цілях, проживання в готелі, харчування та інші витрати в період відряджень;
- організовувати повне медичне обслуговування Спортсмена: діагностику,
лікування, забезпечувати медикаментами, вітамінами, а при необхідності фінансувати
лікування (операцію) у кваліфікованих фахівців;
- забезпечити Спортсмена усіма видами соціального страхування та обов’язковим
особистим страхуванням його здоров’я і життя на основі встановлених правил (умов)
страхування;
- контролювати, щоб виконання положень Контракту не шкодило стану здоров’я
Спортсмена та не порушувало процесу його навчання в навчальних закладах.
3.4. Клуб має право:
- залучати Спортсмена до участі у всіх спортивних заходах, які проводяться
Клубом;
- контролювати виконання Спортсменом своїх обов’язків, давати Спортсмену
необхідні для цього вказівки, застосовувати до Спортсмена санкції та дисциплінарні
заходи, передбачені Статутом чи колективним договором Клубу і чинним законодавством
України про працю;
- реалізовувати і набувати інші права, передбачені даним Контрактом і чинним
законодавством України.
4.
Оплата праці, час відпочинку та соціально-побутове забезпечення
4.1. За виконання своїх обов’язків, передбачених цим контрактом, Спортсмену
сплачується заробітна плата, яка складається з:
- посадового окладу Спортсмена згідно штатного розкладу Клубу в гривнях у
сумі ___еквівалентній ________ у.о. на місяць;
- премії згідно "Положення про преміювання", яке затверджується Клубом на
кожний змагальний сезон.
4.2. Клуб сплачує Спортсмену за результатами його професіональної діяльності
різноманітні доплати, надбавки, додаткові виплати та інші винагороди згідно Положення
“Про преміювання”.
4.3. Клуб може застосовувати до Спортсмена фінансові санкції шляхом
позбавлення його додаткових виплат за порушення Правил змагань, умов цього
Контракту та за інші спортивні провини у відповідності до Статуту чи колективного
договору Клубу, Положення “Про преміювання".
4.4. Розмір заробітної плати може змінюватись Сторонами згідно рішення Клубу
та в залежності від виконання Спортсменом умов Контракту.
За угодою Сторін розмір заробітної плати може бути переглянутий у будь- який час.
Рішення про зміну розміру заробітної плати Спортсмена в сторону підвищення може
прийматися Клубом без узгодження зі Спортсменом.
4.5. В залежності від індивідуальних результатів роботи Спортсмена, Клуб може
прийняти рішення про додаткове стимулювання Спортсмена:
4.6. Спортсмену встановлюється ненормований робочий день. Час початку і
закінчення робочого дня, тренувань, зборів, а також вихідні дні встановлюються і
надаються Спортсмену розпорядженням головного тренера Клубу, згідно з нормами
трудового законодавства.
4.7. Спортсмену надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю ______
календарних днів. Тривалість відпустки Спортсмена не може бути меншою від
встановленої чинним законодавством України про працю. Час надання відпустки
погоджується з керівництвом Клубу.
4.8. Спортсмен на період дії Контракту забезпечується за рахунок Клубу усіма
передбаченими законодавством України видами соціального страхування та

обов’язковим особистим страхуванням його здоров’я і життя. Клуб вносить внески на
обов’язкове соціальне страхування та медичне страхування Спортсмена згідно чинного
законодавства.
4.9. Клуб додатково оплачує Спортсмену наступні блага:
Оплата орендної плати за житло у розмірі _____________________ гривень на
місяць не пізніше ________
Оренда автомобіля у розмірі _________________________ гривень на місяць не
пізніше ________ .
Оплата авіа (залізничних квитків) по маршруту __________ __________ рази на
рік.

5.
Відповідальність сторін, вирішення спорів
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання
своїх обов’язків за даним Контрактом відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Всі спори та неузгодженості, що можуть виникнути у процесі виконання
зобов’язань за даним Контрактом, Сторони зобов’язуються узгоджувати шляхом
переговорів і домовленостей.
5.3. Сторони повинні утримуватись від вирішення спорів між собою в судах
загальної юрисдикції, для цієї мети необхідно використовувати відповідні арбітражні
органи УФК, ЄФК, ВФК.
5.4. Сторони можуть укласти окрему угоду, якою передбачити можливість
звернення для вирішення спору до процедури медіації або Міжнародного спортивного
арбітражного суду (Лозанна, Швейцарія).
6.
Строк, зміни та припинення дії контракту
6.1. Контракт діє з “ ” ___
201 р. до “ ”
201 _ р.
За два місяці до закінчення терміну дії цього Контракту він може бути за згодою
Сторін продовжений чи укладений на новий термін.
6.2. Зміни умов даного Контракту можливі за взаємною згодою Сторін у будьякий час. Зміни і доповнення до Контракту, укладені у письмовій формі, підписані
Сторонами є невід’ємною частиною даного Контракту. Зміни Контракту в
односторонньому порядку не допускаються.
6.3. У випадку, коли по закінченні терміну дії даного Контракту хоча б одна зі
Сторін не вважає за потрібне продовжити термін його дії, даний Контракт припиняє свою
дію за п.2. ст. 36 КЗпП України.
6.4. Контракт може бути достроково розірваний за ініціативою Спортсмена за ст.
39 КЗпП України, тільки з поважних причин, а саме:
- інвалідності Спортсмена, що перешкоджає виконанню ним професіональних
обов’язків за цим Контрактом;
- порушення Клубом своїх зобов’язань за даним Контрактом.
У випадку дострокового розірвання Контракту Спортсменом за невиконання
Клубом умов Контракту, він має право на отримання заборгованості по заробітній платі
за період роботи в Клубі, а також грошової компенсації за період часу, що залишився до
офіційної дати закінчення Контракту.
6.5. Спортсмен, який безпідставно достроково розірвав контракт, повинен
виплатити Клубу грошову компенсацію, пов’язану з невиконанням Спортсменом
своїх професіональних обов’язків в результаті його звільнення у сумі _____ (уся
сума зарплати до кінця контракту як вартість неотриманих послуг або будь-яка
інша сума).
6.6. Контракт зі Спортсменом може бути розірваний достроково за ініціативою
Клубу у випадках, передбачених ст. 40 КЗпП України:
- ліквідації або реорганізації Клубу. Спортсмен повинен бути попереджений про
це не менш ніж за 2 місяця до звільнення;
за станом здоров’я Спортсмена, що заважає виконанню його професіональних
обов’язків;
- прогулу без поважних причин;

- появи чи знаходження на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного чи
токсичного сп’яніння;
- здійснення Спортсменом правопорушень, в тому числі антидопінгових правил,
статутних чи регламентних норм УФК, ЄФК, ВФК, що стосуються принципів етики та
чесності змагань.
6.7. Контракт може бути розірваний з підстав, передбачених п.п. 1, 6-7 ст.36 КЗпП
України:
- погодження сторін про розірвання Контракту до закінчення терміну його дії;
- відмова Спортсмена від продовження роботи у зв’язку зі зміною суттєвих умов
праці;
- вступ в законну силу вироку суду, яким Спортсмен засуджений до позбавлення
волі.
6.8. Контракт може бути розірваний з підстав, передбачених п.8 ст. 36 КЗпП
України:
- у разі невиконання або неналежного виконання Спортсменом зобов’язань,
обумовлених цим контрактом, з попередженням його за два тижні.
7.
Заключні положення
7.1. Умови цього Контракту, за винятком відносин, врегульованих діючим
законодавством, є конфіденційними і не підлягають розголошуванню без згоди іншої
Сторони.
7.2. Цей Контракт укладений і підписаний в трьох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін та для реєстрації в УФК.
8.
Агент Спортсмена
________________ (

Адреси та підписи сторін
)

ДОДАТОК 2

Договір
з членом збірної команди України з карате
м. Київ
«____» ________________201_ р.
Громадська організація «Українська федерація карате» (далі - «Федерація»), в
особі президента Левчука Сергія Андрійовича, з однієї Сторони, та
Громадянин (ка) України ____________________________________________
(далі - «Спортсмен»), з іншої Сторони, надалі спільно іменовані «Сторони» і кожен
окремо - «Сторона», керуючись ст. 6 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір
(далі - «Договір») про наступне.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є співпраця Сторін з метою підготовки та участі
Спортсмена у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, спортивних та
інших заходах під егідою Федерації, ВКФ, ЄКФ та інших організаторів змагань з карате
міжнародного рівня або заходах, в яких Федерація є учасником.
1.2. Під змаганнями під егідою Федерації розуміються всі офіційні змагання з
карате, у яких Спортсмен бере участь у складі збірної команди України з карате,
сформованої Федерацією та на підставі заявки Федерації.
1.3. Сторони, укладаючи цей Договір, виходять з того, що:
- Федерація співпрацює на договірних засадах з центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, спонсорами,
іншими юридичними та фізичними особами;
- Федерація є членом ВКФ та ЄКФ та має відповідні міжнародні зобов’язання,
передбачені членством в цих організаціях;
- зобов’язання Федерації перед центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, спонсорами, іншими
юридичними та фізичними особами, ВКФ та ЄКФ є пріоритетними та обов’язковими для
виконання.
2.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
З метою правильного тлумачення та належного виконання умов цього Договору
Сторонами, терміни, що використовуються у тексті цього Договору, мають таке значення:
WKF - World Karate Federation - Всесвітня федерація карате;
EKF - European Karate Federation - Європейська федерація карате;
ВАДА - Всесвітнє антидопінгове агентство;
Кодекс ВАДА - Всесвітній антидопінговий кодекс ВАДА;
Навчально-тренувальні збори - спортивні заходи, що здійснюються
організаторами спортивних змагань з метою підготовки спортсменів до участі у
спортивних змаганнях;
Організатор спортивних заходів - юридична(ні) або фізична(ні) особа(и), яка(і)
ініціювала(и) та проводить(дять) спортивні заходи та здійснює(ють) організаційне,
фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів;
Спортивні заходи - спортивні змагання та/або навчально-тренувальні збори;
Спортивне змагання - захід, що проводиться організатором спортивних заходів з
метою порівняння досягнень спортсменів та визначення переможців відповідно до правил
спортивних змагань та затвердженого організатором спортивних заходів положення
(регламенту) про ці змагання.
3.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1. Федерація зобов’язується:
3.1.1. У сфері спорту:
- відповідно до плану підготовки та за умови виконання нормативів збірної
команди України з карате здійснювати організацію навчально-тренувальних зборів та
забезпечувати участь Спортсмена в офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- вносити пропозиції (клопотання) щодо присвоєння Спортсмену спортивних
звань і заохочень за високі спортивні досягнення та виконання відповідних нормативів;

- сприяти підвищенню кваліфікації Спортсмена;
- сприяти забезпеченню практичної допомоги Спортсмену в досягненні
максимальних результатів у змаганнях;
- щорічно формувати календар змагань з карате (спільно з тренерською радою) з
урахуванням міжнародного календаря змагань.
3.1.2. У сфері матеріального забезпечення:
- забезпечити Спортсмена спортивною та змагальною формою відповідно до
нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері фізичної культури та спорту та спонсорських контрактів Федерації;
- сприяти забезпеченню Спортсмена інвентарем індивідуального використання
необхідним для тренувань та участі у змаганнях;
- подавати пропозиції у відділ спорту вищих досягнень центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту,
щодо поліпшення соціально-побутових та спортивно-технічних умов для Спортсмена;
- надавати допомогу в соціальному захисті Спортсмена.
3.1.3. У сфері організаційного забезпечення:
- представляти інтереси Спортсмена у Спортивному комітеті України,
центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної
культури та спорту, міжнародних спортивних організаціях, місцевих органах влади та
спортивних громадських об’єднаннях, ФСТ тощо;
- у разі необхідності, надавати Спортсмену підтримку для виконання умов цього
Договору;
- надавати Спортсмену допомогу у спілкуванні зі ЗМІ і спонсорами, зв’язках з
громадськістю та інших питаннях;
- надавати Спортсмену допомогу в організації подорожей для участі у
міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах за планом підготовки збірної
команди України;
- сприяти пошуку індивідуальних спонсорів Спортсмена, якщо це не суперечить
зобов’язанням самої Федерації.
3.1.4. У сфері надання консультацій:
- у питаннях, пов’язаних з тренувальним процесом Спортсмена та/або його участю
у змаганнях, надавати консультаційну допомогу, а в разі необхідності - забезпечувати
юридично-консультативною допомогою;
- надавати Спортсмену допомогу у плануванні програми підготовки до змагань.
3.2. Спортсмен зобов’язується:
3.2.1. У спортивній сфері:
- підтримувати свій фізичний та психологічний стан на високому рівні;
- отримувати згоду від Федерації на участь у міжнародних змаганнях, що не
входять до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України;
підвищувати свою спортивну майстерність, досягати результатів
міжнародного класу, підвищувати імідж України, гідно представляти її у міжнародному
спортивному співтоваристві;
- підтримувати командний дух, виявляти повагу до спортивних суддів та інших
офіційних осіб змагань, глядачів, дотримуватися правил спортивної боротьби;
- сумлінно тренуватись відповідно до індивідуальної програми підготовки у складі
збірної команди України з карате, концепції підготовки до міжнародних змагань, інших
обов’язкових програм, затверджених у встановленому порядку;
- брати участь у навчально-тренувальних зборах, всеукраїнських і міжнародних
змаганнях, передбачених планом підготовки збірної команди;
- дотримуватись спортивного режиму, не вживати тютюнові вироби, наркотичні
засоби та алкогольні напої під час участі у тренувальних зборах і змаганнях;
- відповідно до правил поза змагального допінг-контролю особисто і вчасно
подавати інформацію щодо свого місцезнаходження та тренування через систему

АДАМС;
- визнавати і виконувати антидопінгові правила, дія яких розповсюджується на
змагальні та поза змагальні періоди, бути ознайомленим з переліком і класифікацією
заборонених речовин і методів;
- до початку спортивного сезону надавати Федерації план індивідуальної
підготовки, розроблений згідно вимог Федерації, а також документ, що підтверджує
закріплення Спортсмена за персональним тренером;
- виконувати завдання, пов'язані з підготовкою до успішних виступів на офіційних
міжнародних змаганнях, передбачених планами підготовки національної збірної команди
України з виду спорту.
3.2.2. У сфері матеріального забезпечення:
- під час перебування у складі збірної команди України з карате одягати, носити та
використовувати під час участі в змаганнях під егідою Федерації виключно екіпіровку,
отриману від Федерації;
- обов’язково одягати та носити екіпіровку, отриману від Федерації, під час
церемоній нагородження, а також там, де це вважається доцільним під час інтерв’ю, пресконференцій та телевізійних передач, під час яких спортсмен виступає від імені
Федерації, національної збірної команди України або як член національної збірної
команди України.
3.2.3. У сфері організаційного забезпечення:
- дотримуватись та не порушувати умови договорів, укладених Федерацією з
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної
культури та спорту, спонсорами та іншими особами;
- при укладанні будь-якого контракту з клубом, персональним спонсором,
спортивним агентом попередньо повідомити про це Федерацію;
- сприяти пропаганді позитивного іміджу Федерації в Україні та за її межами;
- виконувати зобов’язання, визначені цим Договором, та не втручатися у
діяльність, яка належить до виключної компетенції Федерації.
3.2.4. У сфері взаємодії з засобами масової інформації:
- брати участь у громадських заходах і рекламних компаніях, що проводяться за
рішенням Федерації, якщо при цьому не порушується тренувальний процес;
- при представленні Федерації та збірної команди у будь-якій формі та будь- яким
способом у засобах масової інформації, та/або під час участі у теле-, радіопередачах,
зйомках, програмах тощо з питань участі у збірній команді та у будь- яких заходах під
егідою Федерації - отримувати дозвіл Федерації;
- не порушувати правила міжнародних змагань та їх регламенти, брати участь у
заходах під егідою ВКФ та ЄКФ, якщо це передбачено членськими зобов’язаннями
Федерації;
- не розголошувати відомості, пов’язані з виконанням Спортсменом умов цього
Договору.
4.
ПРАВА СТОРІН
4.1. Федерація має право:
4.1.1. Використовувати для заходів, що проводяться Федерацією, та в цілях
пропагування карате як виду спорту ім’я та зображення Спортсмена в якості члена збірної
команди України;
4.1.2. Використовувати ім’я та зображення Спортсмена за його письмовою згодою
в комерційних цілях;
4.1.3. Спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері фізичної культури та спорту, встановлювати дати проведення
кваліфікаційних змагань та затверджувати нормативи, обов’язкові для включення
Спортсмена до складу збірної команди України для участі в офіційних міжнародних
змаганнях;

4.1.4. Представляти офіційну спортивну делегацію України на офіційних
міжнародних змаганнях, в тому числі під егідою ВКФ та ЄКФ.
4.1.5. Відстороняти Спортсмена від участі в міжнародних змаганнях у випадках
порушення Спортсменом положень, встановлених цим Договором, в тому числі у разі
виступів Спортсмена у змаганнях, що проводяться не під егідою Федерації, без згоди на
це Федерації або порушення антидопінгових правил, правил спортивної етики та чесної
гри.
4.1.6. Згідно висновків тренерської ради вносити пропозиції до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та
спорту щодо виключення спортсмена зі списків складу збірної команди України за
наступні порушення:
- невиконання індивідуального плану підготовки;
- невиконання контрольних нормативів, встановлених головним тренером та
тренерською радою і затверджених Федерацією;
- порушення Всесвітнього антидопінгового кодексу ВАДА або інших
антидопінгових правил, дія яких розповсюджується на Спортсмена;
- участь у змаганнях, які не входять в календарний план Федерації без погодження
головного тренера збірної команди України з карате;
- порушення Статуту, Регламентів та інших нормативних документів, які
регулюють роботу Федерації;
- невиконання планів особистої підготовки, що призвело до відсутності
покращення спортивних результатів у змаганнях;
- інші порушення цього Договору.
4.2. Спортсмен має право:
4.2.1. Укласти контракт з індивідуальним спонсором за умови дотримання умов
цього Договору та якщо реклама такого спонсора не буде суперечити зобов’язанням
Федерації;
4.2.2. Переходити з одного спортивного клубу до іншого або набути членства у
закордонному спортивному клубі, повідомивши про це Федерацію та виконавши умови
регламентних документів Федерації щодо трансферів спортсменів та умови особистих
трудових та інших контрактів з колишнім та новим клубами;
4.2.3. Брати участь у рекламних заходах (демонстраціях будь-якої форми одягу,
товарів, виробів, фотографуванні, кіно, відео-зйомках і т.п.), за умови, що це не
суперечить умовам цього Договору.
5.

ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. За порушення умов цього Договору, що можуть призвести до накладення
санкцій на Федерацію з боку спонсорів та інших контрагентів, ВКФ та ЄКФ, Спортсмен
зобов’язаний компенсувати всі збитки, завдані Федерації у зв’язку з порушенням ним
умов цього Договору.
5.2. За порушення антидопінгових правил Спортсмен несе відповідальність у
відповідності до положень Кодексу ВАДА та/або застосовуваних регламентних норм
ВКФ та ЄКФ або антидопінгових правил іншої, наділеної юрисдикцією щодо конкретного
порушення, організації.
5.3. За порушення правил та регламентів міжнародних змагань, включаючи, але не
обмежуючись, чемпіонатів світу та Європи, Кубків світу, інших міжнародних змагань, на
Спортсмена можуть бути накладені санкції, передбачені регламентними документами
ВКФ та ЄКФ та/або оргкомітетом відповідних міжнародних змагань.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором винна
Сторона несе відповідальність у відповідності до цього Договору та чинного

законодавства України.
6.2. Всі спори, що виникають в процесі реалізації положень цього Договору,
вирішуються між Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в
судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
6.3.
Сторони можуть укласти окрему угоду, якою передбачити можливість
звернення для вирішення спору до процедури медіації або Міжнародного спортивного
арбітражного суду (Лозанна, Швейцарія).

7.

СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

7.1.
Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом строку
перебування Спортсмена у складі збірної команди України з карате, але не довше
ніж до _ 201 _ р. з моменту укладення договору.
7.2.
Сторони встановили, що однократне порушення Спортсменом будь-якого з
підпунктів п. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4. цього Договору є достатньою підставою для
розірвання Федерацією цього Договору в односторонньому порядку шляхом
повідомлення Спортсмена письмово на його адресу, зазначену в цьому Договорі,
рекомендованим листом.
7.3.
Датою розірвання Договору у випадку, передбаченому п. 7.2., є дата
надсилання повідомлення, зазначеного в п. 7.2.
ІНШІ УМОВИ

8.

8.1.
Всі питання, неврегульовані цим Договору, підлягають вирішенню згідно з
чинним законодавством України.
8.2.
Договір укладено українською мовою в двох автентичних примірниках, що
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
8.3.
Зміни і доповнення до Договору, укладені у письмовій формі, підписані
Сторонами є невід’ємною частиною даного Договору. Зміни Договору в
односторонньому порядку не допускаються.
9.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Громадська організація
«Українська федерація карате»
Місцезнаходження:
Код ЄДРПОУ
р/р 2600
в
МФО

Спортсмен
(ПІБ)
Дата народження
Паспортні дані
Серія_______________________
Номер______________________
Виданий ____________________
___________________________
___________________________
Адреса:_______________________
.

Президент
___________________Левчук С.А.
«Ознайомлений»
Тренер
Спортсмена__________
________
(ПІБ)
(Підпис)

ДОДАТОК 3

ТИПОВИЙ ТРАНСФЕРНИЙ КОНТРАКТ
м. ________________
"__" ____________ 200 __ р.
Ми. що підписалися нижче, ___________ клуб " ____________ ", що іменується
надалі "Клуб-1", в особі _______________________ , що діє на підставі Статуту,
з одної сторони, та _____ клуб " ____________ ", що іменується надалі "Клуб-2",
в особі ______________________ , що діє на підставі Статуту, з другої сторони,
уклали цю угоду про таке:
1. На перехід (трансфер) спортсмена ____________________________ з Клубу1 до Клубу-2.
2.
Весь комплекс прав на спортсмена _________________________________ ,
пов'язаних з переходом (трансфером) передається Клубу-2 безтерміново.
3.
Клуб-1 зобов'язується розірвати особистий контракт зі спортсменом
____________________________ , та бере на себе зобов'язання, шляхом надання
необхідних та передбачених Регламентом УФК з ________________ , дати згоду
на перехід (трансфер) спортсмена ____________________________ до Клубу-2.
4. Клуб-2 бере на себе обов'язок укласти особистий трудовий контракт зі
спортсменом ______________________________ .
5. 1. За перехід спортсмена Клуб-1 сплачує Клубу-2 грошову компенсацію у
розмірі __________________ в строк до ______________________ .
5.2. У випадку переходу спортсмена _____________________________
з Клубу-2 у будь-який третій клуб, Клуб-2 зобов'язується оплатити 15% (10, 5, 20)
від трансферної суми, отриманої за перехід спортсмена Клубу-1 протягом 5 (п'яти)
робочих днів з моменту отримання грошових коштів на свій рахунок.
6. Права та обов'язки сторін, що не врегульовані цим контрактом, визначаються
відповідно до вимог регламентуючих документів ВФК та ЄФК.
7. Зміни та доповнення до цього контракту дійсні тільки в тому випадку, коли вони
укладені у письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими
представниками сторін.
8. Цей контракт вступає в силу з моменту його підписання сторонами.
9. Всі спори, що виникають у зв'язку з цим контрактом чи пов'язані з ним,
вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку недосягнення згоди розглядається органами спортивного правосуддя УФК та/або УФК в залежності від
підсудності.
10. Цей контракт складений у 4-х екземплярах, по одному для кожної зі сторін та
по одному для кожної з національних федерацій, усі екземпляри мають однакову
юридичну силу.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Агент Спорстмена
_______________

