Президент
ВГО «Українська федерація карате»
______________________С.А. Левчук
09.03.16
Правила заповнення електронної бази даних федерації
та електронних заявок на турніри УФК
1. База даних федерації:
1.1. Формат персональних даних (всі поля обов’язкові):
Прізвище
Ім’я
По-батькові.
Заповнюються виключно українською мовою. Верхній реєстр використовувати
тільки для першої букви.
1.2. Формат поля тренер (заповнюється обов’язково):
Прізвище І.П.
Заповнюється виключно українською мовою.
1.3. Фото (обов’язкове поле): хорошої якості, 80% фото повинно займати обличчя
1.4. Поле Спортивний розряд заповнюється обов’язково. У випадку відсутності
розряду вибираємо «-« з випадаючого переліку.
1.5. Спортсмена або тренера, який перейшов з іншого клубу по новому заводити в базу
даних не потрібно. Для переведення до вашого клубу – звертатися в секретаріат з
відповідним клопотанням.
1.6. Уважно заповнювати поля: дата народження та стать, для уникнення непорозумінь
під час заявок на турніри УФК.
1.7. В полі Мобільний телефон заповнювати дані особистого телефону або телефону
батьків (для дітей до 12 років).
1.8. За порушення правил заповнення БД стягується штраф 50 грн за кожен невірно
заповнений запис. Дані штрафи поступають в бюджет федерації.
1.9. Спортсмени (тренери), які не займаються в клубі більше року (і не перейшли до
іншого клубу) повинні бути виведені з бази даних УФК через пункт контекстного
меню «Вихід з федерації».
1.10.
Дата народження спортсмена може редагується у випадку, якщо спортсмен
жодного разу не був заявлений на офіційних турнірах УФК.
1.11.
Якщо введено невірну дату народження і спортсмен уже був заявлений на
турнір УФК, коригування дати можна зробити тільки через секретаріат з наданням
скан-копії свідоцтва про народження спортсмена (або його паспорта).
1.12.
Секретаріат федерації або головний секретар змагань вправі вимагати від
клубу надання скан-копії (оригіналу) документу, який підтверджує дату
народження будь-якого спортсмена федерації.
1.13.
Якщо спортсмен виявився старшим ніж було вказано в базі і брав участь у
турнірах УФК в молодшій віковій категорії, даний факт вважається зловживанням і
клуб, який допустив дане правопорушення, сплачує штраф у розмірі 500 грн на
користь федерації.
1.14.
Якщо кількість таких зловживань для одного клубу протягом трьох років
перевищує два, дане порушення вважається систематичним. При цьому клуб
сплачує додатковий штраф у розмірі 3 000 гривень, а даний випадок стає
предметом розгляду Дисциплінарного комітету.
2. Заявки на турніри УФК:

2.1. Заявки на офіційні турніри УФК подаються виключно через сайт федерації.
2.2. Представники клубів повинні здійснити авторизацію на сайті федерації,
використовуючи логін та пароль для входу в базу даних УФК, а потім через
відповідну систему реєстрації заявитися на турнір.
2.3. При заявці на турнір, повинні бути заявлені як спортсмени, так і тренери. Якщо
тренер не заявлений, він не має права секундувати спортсмена.
2.4. У випадку закінчення строків подачі заявок, реєстрація на турнір буде закрита і
клуби не зможуть їх заявити самостійно, виключно на мандатній комісії через
штраф.
2.5. Дозаявки, зміни до заявки після закінчення строків реєстрації можливі тільки під
час проходження мандатної комісії. Штраф за кожну зміну – 100 грн, якщо це
офіційний турнір УФК.
2.6. Відсутність заявленої людини на турнірі – не вважається зміною до заявки і штраф
не сплачується.
2.7. Якщо спортсмен відсутній в базі даних УФК він не може бути заявлений на турнір
при жодних обставинах.

