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ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючий Дисциплінарний комітет
Всеукраїнської громадської організації «Українська Федерація Карате»
1. Постійно діючий дисциплінарний комітет Всеукраїнської громадської
організації «Українська Федерація Карате» (надалі – Комітет) є постійно
діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним
Всеукраїнською громадською організацією «Українська Федерація Карате»
(надалі – Організацією) на підставі п.5.2.2 Статуту Організації.
2. У своїй діяльності Комітет керується Статутом Організації, а також
цим Положенням.
3. Комітет утворено з метою забезпечення виконання Організацією своїх
статутних завдань, врегулювання усіх конфліктних та спірних ситуацій, які
виникають між членами Організації в процесі діяльності Організації.
4. Основними завданнями Комітету є:
- врегулювання усіх конфліктних ситуацій, що пов’язані з спортивною та
етичною поведінкою членів Організації і такі, що не охоплюються
компетенцією суддівської колегії. Зокрема, некоректна поведінка членів
делегацій під час урочистих церемоній відкриття-закриття турнірів, некоректна
поведінка членів делегацій в межах та поза межами спортивних споруд, де
проходять турніри, або будь-яка поведінка, що суперечить етикету карате-до,
статуту Організації, статуту Всесвітньої Федерації Карате.
- врегулювання конфліктних або спірних ситуацій між обласними
осередками Організації та між керівництвом Організації і обласними
осередками Організації;
- створення умов для реалізації членами Організації їх законного права на
участь в управлінні Організацією;
- сприяння врахуванню керівними органами Організації думки її членів
під час формування та реалізації статутних завдань.
5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює контроль за дотриманням етикету карате-до під час заходів
Організації, контроль за дотриманням членами Організації, а також
спортсменами, що входять до складу колективних членів Організації, статуту та
інших документів, рішень керівних органів Організації та Всесвітньої Федерації
Карате;
- встановлює порушника та призначає вид покарання: зауваження, догану,
тимчасове обмеження участі в певних змаганнях, зборах чи інших заходах
Організації, фінансові штрафи, тимчасова дискваліфікація, пожиттєва
дискваліфікація.
- У разі вчинення особливо грубого порушення членом Організації та/або
спортсменом, що входять до складу колективного члена Організації, вирішує
питання про можливість виключення з членства в Організації та готує подання
Президії Організації про виключення.
- готує та подає на розгляд Президії та Президента документи з напрямків
своєї діяльності для подальшого затвердження.
6. Комітет має право:
- здійснювати дослідження, вивчення та розгляд конфліктних або спірних
ситуацій, проводити опитування або листування для отримання інформації
та з’ясування усіх обставин питання, що розглядається;
- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим
столом та інші заходи;
- отримувати в установленому порядку від керівних органів інформацію,
необхідну для забезпечення діяльності Комітету.
7. Строк повноважень складу Комітету - чотири роки.
8. Членство у Комітеті припиняється на підставі рішення Президії
Організації, в разі:
- систематичної відсутності члена Комітету на його засіданнях без
поважних причин (більше ніж два рази);
- подання членом Комітету відповідної заяви;
- ліквідації Комітету;
- виключення члена Комітету із Організації.
- неможливості члена Комітету брати участь у роботі Комітету за станом
здоров'я, або з інших причин.
9. Комітет очолює голова, який обирається Загальними зборами
Організації з числа членів Організації, що не входять до складу Президії
Організації. Функції секретаря може виконувати член Комітету за рішенням
Комітету.

10. Персональний склад Комітету затверджується Президією Організації
за поданням Голови Комітету.
11. Члени Комітету не можуть брати участь у розгляді питань, що
стосуються членів їх обласних осередків та членів їх родин. В таких випадках
голова Комітету за погодженням Президента може призначити іншу особу для
розгляду питання.
12. Голова Комітету:
- організовує діяльність Комітету;
- підписує документи від імені Комітету;
- представляє Комітет у відносинах з керівними органами Організації.
13. Основною формою роботи Комітету є засідання, що проводяться у
разі потреби. Засідання Комітету можуть скликатися за ініціативою голови
Комітету, однієї третини загального складу його членів, або Президента або
відповідального Віце-Президента.
14. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш
як половина його членів.
15. За запрошенням голови Комітету у його засіданнях можуть брати
участь інші особи.
16. Рішення Комітету приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови Комітету.
17. Рапорт про рішення Комітету та встановлені покарання подається
Президенту головою Комітету.
18. Рішення Комітету є обов’язковими для виконання усіма членами
Організації, як колективними, так і індивідуальними, а також обласними
осередками.
19. Комітет має бланк із своїм найменуванням.

