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CODUL ETIC SI DISCIPLINAR
al Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF)
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Dispozitii Generale
Art. 1 Acest Cod Etic si Disciplinar al Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova
(WKF), in continuare dupa text FNK RM WKF, este intocmit in conformitate cu Statutul FNK RM
WKF, Regulamentele de organizare si functionare a FNK RM WKF si Codul Etic si Disciplinar al
Federatiei Mondiale de Karate-Do (WKF Disciplinary and Ethics Code).
Art. 2 Codul Etic si Disciplinar al FNK RM WKF reprezinta un set de reguli de disciplina si etica
sportiva ale FNK RM WKF, stabileste sanctiunile aplicate pentru incalcarea acestor reguli si
reglementeaza organizarea si functionarea Comisiei Disciplinare a FNK RM WKF care este
responsabila pentru analiza faptelor ce constituie incalcari si aplicarea sanctiunilor disciplinare.

CAPITOLUL I
REGULI DE DISCIPLINA SI ETICA SPORTIVA
Art. 3 Structurile si asociatiile sportive afiliate la FNK RM WKF, precum si sportivii, antrenorii,
arbitrii, oficialii, si alte persoane care sint integrate in activitatea specifica a FNK RM WKF, sint
obligati sa respecte si sa asigure respectarea principiilor si regulilor de disciplina si etica sportiva
enumerate mai jos:
3.1 Demnitatea:
3.1.1

Respectul demnitatii umane este o cerinta fundamentala a activitatii in karate, pe
plan national si international.

3.1.2

Nici o forma de discriminare nu va fi tolerata intre participantii la activitatea
sportiva in raport de rasa, sex, apartenenta etnica, opinie filozofica, politica sau
religioasa ori statutul lor familial.

3.1.3

Dopajul este interzis in orice forma, la toate nivelurile.

3.1.4

Orice practica ce poate aduce atingerea integritatii fizice, psihice sau intelectuale
a participantilor la antrenamente sau competitii este interzisa. Orice hartuire
fizica, morala, profesionala sau sexuala este interzisa.

3.1.5

FNK RM WKF, prin cluburile sportive afiliate si comisiile din subordine, trebuie
sa asigure conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de pregatire
si competitionale a sportivilor si sa asigure bunastarea si asistenta medicala, in
functie de necesitati, pentru a mentine echilibrul fizic si psihologic al sportivilor.

3.2 Integritatea morala:
3.2.1
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Membrii FNK RM WKF sau reprezentantii acesteia, nu pot solicita, accepta sau
oferi nici o remunerare, comision, avantaj material sau favoare cu privire la
organizarea competitiilor oficiale.
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3.2.2

Membrii FNK RM WKF, reprezentantii acestora sau reprezentantii FNK RM
WKF, atit pe plan intern cit si international, trebuie sa aiba un comportament
corect, sa observe si sa declare orice conflict de interese intre organizatori si
organizatia la care apartin, si sa informeze imediat presedintele FNK RM WKF
sau presedintii respectivelor organizatii.

3.2.3

Membrii FNK RM WKF, reprezentantii acestora sau reprezentantii FNK RM
WKF, atit pe plan intern cit si international, trebuie sa actioneze cu tact si
atentie, sa se abtina in a face declaratii necontrolate, sa dea dovada de demnitate
si de fair-play, si sa nu actionize intr-o maniera care poate atrage sanctiuni sau
care lezeaza reputatia Federatiei sau a Karateului.

3.2.4

Membrii FNK RM WKF, sportivii, arbitrii si oficialii, nu trebuie sa exercite nici
o presiune pentru influentarea votului sau pentru luarea unei decizii si trebuie sa
aiba permanent o atitudine care sa nu influenteze obiectivitatea arbitrilor.

3.3 Respect al autoritatilor sportive:
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3.3.1

Toti Membrii FNK RM WKF care participa la activitatile organizate de FNK
RM WKF, precum si cele organizate de structurile afiliate la FNK RM WKF,
trebuie sa dea dovada de respect si stima pentru autoritatile sportive nationale si
internationale.

3.3.2

Membrii FNK RM WKF, structurile afiliate la FNK RM WKF si reprezentantii
acestora nu pot sa organizeze sau sa participe in competitii interne sau
internationale de karate, decit cu mandat aprobat de catre Biroul Federal al FNK
RM WKF.

3.3.3

Sportivii care sunt membri ai Lotului National FNK RM WKF sau au reprezentat
Federatia la Competitiile Oficiale WKF (Ligi internationale, Campionate
Europene si/sau Mondiale), nu pot participa in competitii interne sau
internationale de karate care nu se desfasoara in conformitate cu Regulile
Oficiale de Competitie WKF.

3.3.4

Sportivii care nu sunt membri ai Lotului National FNK RM WKF si nu au
reprezentat Federatia la Competitiile Oficiale WKF (Ligi internationale,
Campionate Europene si/sau Mondiale), pot participa, cu mandat aprobat de
catre Biroul Federal al FNK RM WKF, in competitii interne sau internationale
de karate care nu se desfasoara in conformitate cu Regulile Oficiale de
Competitie WKF. Insa acestia nu vor putea participa in preselectia Lotului
National FNK RM WKF pentru anul urmator dupa participarea in astfel de
campionate si in consecinta nu vor putea reprezenta Federatia la Competitiile
Oficiale WKF (Ligi internationale, Campionate Europene si/sau Mondiale) timp
de un an.

3.3.5

Structurile afiliate la FNK RM WKF si reprezentantii acestora trebuie sa
respecte statutul FNK RM WKF, regulamentele, hotaririle federatiei, precum si
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principiile de loialitate, coeziune, moralitate si spirit sportiv, sa respecte si sa
conserve imaginea si prestigiul Federatiei si ale organismelor la care este afiliata
FNK RM WKF, precum si a reprezentantilor acestora.
3.4 Confidentialitatea:
3.4.1

Membrii FNK RM WKF, reprezentantii acestora sau reprezentantii FNK RM
WKF nu trebuie sa dezvaluie informatia care le este comunicata in mod
confidential. Principiul confidentialitatii trebuie respectat strict. Dezvaluirea altei
informatii nu trebuie sa se faca pentru avantaj sau beneficiu personal, si nici
pentru a leza intentionat reputatia persoanelor sau organizatiilor din cadrul FNK
RM WKF sau asociate cu aceasta.

3.5 Implementarea:
3.5.1

Toti membrii FNK RM WKF, trebuie sa respecte si sa asigure respectarea si
aplicarea Codului Etic si Disciplinar.

3.5.2

Toti membrii FNK RM WKF, trebuie sa informeze Presedintele FNK RM WKF
in legatura cu orice nerespectare a prezentului cod, a statutului si a
regulamentelor FNK RM WKF.

3.5.3

In fiecare an Biroul Federal al FNK RM WKF va analiza modul de aplicare a
prezentului cod, prin comisiile de specialitate va aplica sanctiuni in functie de
gravitatea faptelor si va aduce modificari in cazul in care acestea sunt necesare.

CAPITOLUL II
SANCTIUNI DISCIPLINARE
Sectiunea I
Dispozitii Generale
Art. 4 Pentru incalcarea prevederilor prezentului Cod, a statutului si a regulamentelor FNK RM WKF
se vor aplica sanctiuni disciplinare prevazute in prezentul Cod.
Art. 5 Sanctiunea disciplinara constituie un mijloc de reeducare si o masura de constringere prevazuta
si aplicata conform prezentului Cod structurilor sportive afiliate la Federatia Nationala de Karate-Do
din Republica Moldova (WKF), oficialilor Federatiei, sportivilor si antrenorilor care au savirsit fapte
prin care se incalca regulile competitionale si de etica sportiva, de organizare si disciplina, in scopul
prevenirii savirsirii unor noi incalcari si asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatii de
karate.
Art. 6 Prin oficiali se inteleg reprezentantii FNK RM WKF, in mod specific membrii Biroului Federal,
personalul salariat al Federatiei, presedintii si membrii comisiilor din subordinea Biroului Federal,
precum si arbitrii, presedintii si reprezentantii structurilor sportive afiliate la FNK RM WKF.
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Art. 7 Incalcarile se pedepsesc indiferent daca acestea au fost savirsite intentionat sau din neglijenta.
Art. 8 Pe linga responsabilitatea personala, structurile sportive afiliate la FNK RM WKF sunt
responsabile si pot fi sanctionate pentru comportamentul incorect al sportivilor sai, membrilor,
oficialilor si altor persoane care exercita o functie in cadrul acestor structuri sportive.
Art. 9 Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea in mod eronat a regulilor
de disciplina si etica sportiva, precum si a prevederilor prezentului Cod.
Sectiunea II
Categorii de Sanctiuni Disciplinare
Art. 10 Pentru incalcarea prevederilor prezentului Cod, se pot aplica cel putin, fara a se limita,
urmatoarele categorii de sanctiuni:
a) Avertizare;
b) Mustrare;
c) Mustrare scrisa cu avertisment;
d) Amenda;
e) Suspendarea din activitate pe o perioada determinata;
f) Retragerea sau anularea unor distinctii sau drepturi acordate de FNK RM WKF;
g) Retrogradarea ca antrenor sau arbitru pe o perioada determinata;
h) Retragerea calitatii de arbitru;
i) Suspendarea pe viata si/sau excluderea din FNK RM WKF;
j) Deferirea catre organele de justitie pentru infractiuni grave.
Art. 11 Avertismentul
Avertismentul consta in instiintarea prealabila a structurilor sportive afiliate la FNK RM WKF,
oficialilor Federatiei, sportivilor si antrenorilor cu privire la incalcarile savirsite de acestia si prin care
se atrage atentia acestora ca urmeaza a fi luate masuri disciplinare mai aspre in caz de savirsire din nou
a unei incalcari disciplinare prevazuta de prezentul Cod.
Art. 12 Mustrare
Mustrarea consta in notificarea scrisa prin care se atrage atentia structurilor sportive afiliate la FNK
RM WKF, oficialilor Federatiei, sportivilor si antrenorilor cu privire la incalcarile savirsite de acestia si
consecintele savirsirii acestor incalcari, precum si cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate in caz de
savirsire din nou a unei incalcari prevazuta de prezentul Cod.
Art. 13 Amenda
Amenda este sanctiunea disciplinara care consta in obligatia de a plati o suma de bani in contul
Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF), in cuantumul si termenul stabilite
de catre Comisia Disciplinara a FNK RM WKF, conform prezentului Cod.
Art. 14 Suspendarea
Suspendarea reprezinta sanctiunea disciplinara care consta in interdictia de a participa la activitatile
organizate si desfasurate de catre Federatia Nationala de Karate-Do din Republica Moldova (WKF) pe
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o perioada determinata, stabilita de catre Comisia Disciplinara din cadrul Federatiei, in functie de
gravitatea incalcarii savirsite.
Art. 15 Excluderea
Excluderea reprezinta sanctiunea disciplinara care consta in radierea din evidentele Federatiei
Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF) a persoanei fizice sau juridice si interzicerea
dreptului de participare a acesteia la activitatile organizate si desfasurate de catre FNK RM WKF.
Sectiunea III
Reguli de aplicare a sanctiunilor disciplinare
Art. 16 Sanctiunile disciplinare prevazute in Articolul 10 pot fi aplicate in mod cumulat.
Art. 17 In cazul in care se savirsesc doua sau mai multe fapte prin care se incalca regulile
competitionale si de etica sportiva, de organizare si de disciplina, se stabileste sanctiunea pentru fiecare
incalcare in parte, iar dintre acestea se aplica sanctiunea cea mai grea.
Art. 18 In caz de recidiva, sanctiunea disciplinara stabilita pentru incalcarea savirsita ulterior si
sanctiunea disciplinara aplicata pentru incalcarea savirsita anterior se cumuleaza.
Art. 19 Biroul Federal al FNK RM WKF are competenta de a mari sau de a micsora, dupa caz,
sanctiunile disciplinare aplicate de catre Comisia Disciplinara, in acord cu prezentul Cod.
Art. 20 La stabilirea sanctiunilor disciplinare Comisia Disciplinara va tine seama, in mod obligatoriu,
de gradul de pericol al faptei savirsite, de conduita persoanei care a savirsit incalcarea, precum si de
imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea disciplinara.
Art. 21 Sanctiunile disciplinare isi produc efectul imediat.
Art. 22 Suspendarea dreptului de a participa la activitatile organizate si desfasurate de catre FNK RM
WKF se executa de la data la care Comisia Disciplinara a pronuntat hotarirea de sanctionare.
Art. 23 Radierea din evidentele Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF) a
persoanei fizice sau juridice, respectiv interzicerea dreptului de a mai participa la activitatile organizate
si desfasurate de catre FNK RM WKF se produc de la data la care Comisia Disciplinara a dispus
masura de sanctionare.
Art. 24 Pentru alte incalcari care pot aparea si pentru care nu exista prevederi in prezentul Cod,
Comisia Disciplinara va hotari masurile necesare pentru remedierea lor si va propune sanctionarea
contravenientilor.
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Sectiunea IV
Sanctiuni disciplinare aplicabile sportivilor
Art. 25 Incalcarile regulilor de disciplina si etica sportiva savirsite de catre sportivi in timpul
competitiilor oficiale, precum si incalcarile savirsite de catre sportivi pe durata deplasarii de la locul de
cantonament la salile sportive unde se desfasoara competitiile de karate si pregatirea sportiva, pe durata
deplasarii de la locul de cantonament la sediile cluburilor sportive afiliate la FNK RM WKF, in sediile
cluburilor sportive afiliate la FNK RM WKF, sunt supuse analizei Comisiei Disciplinare in scopul
aplicarii sanctiunilor disciplinare.
Art. 26 Se sanctioneaza cu avertisment sau/si mustrare urmatoarele incalcari savirsite de catre sportivi:
a) neacordarea semnelor de respect fata de oficiali;
b) nerespectarea regulilor de comportare in sala de competitie;
c) intirzieri repetate sau absente nemotivate de la competitii a sportivilor din lotul national.
Art. 27 Se sanctioneaza cu amenda intre 300 si 900 lei si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 3 si 6
luni urmatoarele incalcari savirsite de catre sportivi:
a) atitudini, gesturi necuviincioase la adresa antrenorilor, adversarilor, oficialilor si publicului;
b) cedarea in mod intentionat a meciurilor;
c) injurii la adresa adversarilor.
Art. 28 Se sanctioneaza cu amenda intre 900 si 1500 lei si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 6
luni si 12 luni urmatoarele incalcari savirsite de catre sportivi:
a) parasirea cantonamentului;
b) provocarea de scandaluri la competitie;
c) participarea cu documente false in competitie;
d) participarea in competitii interne sau internationale de karate fara mandat aprobat de catre
Biroul Federal al FNK RM WKF;
e) furturi in timpul cantonamentelor sau a competitiilor (interne si internationale);
f) consumul de bauturi alcoolice in cantonamente si competitii.
Art. 29 Lovirea intentionata a adversarului (in afara competitiilor) sau a altor oficiali, precum si a
publicului se sanctioneaza cu excluderea din activitatea sportiva.
Art. 30 (1) Sportivii depistati pozitiv la controlul antidoping, precum si refuzul sportivilor de a efectua
controlul antidoping, se sanctioneaza cu amenda de 5000 lei si suspendarea din activitatea
competitionala pe o perioada cuprinsa intre 2 si 4 ani.
(2) In caz de recidiva, sportivii depistati pozitiv la controlul antidoping, precum si sportivii care
refuza sa efectueze controlul antidoping, se sanctioneaza cu excluderea din activitatea sportiva.
Art. 31 Sportivul care paraseste clubul la care este afiliat, fara acordul scris al presedintelui clubului, va
fi suspendat din activitatea sportiva pe o perioada de 2 ani. Cind un presedinte de club constata ca un
sportiv a parasit clubul fara acordul lui, si se antreneaza la alta structura sportiva, va face o sesizare
scrisa catre Biroul Federal al FNK RM WKF, in care va trece detalii referitoare la sportiv, la clubul din
care a plecat si la clubul unde s-a dus.
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Art. 32 Sanctiunea aplicata se comunica sportivului care a savirsit incalcarea precum si clubului
sportiv la care acesta este afiliat.
Art. 33 (1) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre FNK RM WKF in termen de 30
de zile de la data comunicarii hotaririi de sanctionare.
(2) In situatia in care sportivul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia
Disciplinara, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotaririi de sanctionare.
Art. 34 (1) Sportivul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de
prezentul Cod va fi suspendat din toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de
catre si sub egida FNK RM WKF pina la achitarea amenzii.
(2) Daca sportivul pe linga amenda a primit si suspendare, aceasta din urma isi va incepe
executarea in ziua in care sportivul a achitat contravaloarea amenzii.
Art. 35 (1) Daca sportivul repeta a doua oara una din incalcarile de disciplina stipulate in Art. 26, 27
sau 28 (indiferent care ar fi ele), incalcarile se cumuleaza intre ele, iar suspendarea va fi de 1 an.
(2) Daca sportivul repeta a treia oara una din aceste incalcari de disciplina, sportivul va fi exclus
din FNK RM WKF si nu va mai avea dreptul sa fie membru al FNK RM WKF.
Art. 36 Publicarea pe retelele de socializare sau in mass media, atit scrisa, cat si audio-vizuala, a
mesajelor sau comentariilor care aduc prejudicii imaginii si reputatiei FNK RM WKF, si oricaror
membri ai FNK RM WKF, persoane fizice sau juridice, va fi sanctionata cu suspendarea sportivului in
cauza pe termen de cel putin 2 ani din toate activitatile organizate si desfasurate de catre FNK RM
WKF, inclusiv interdictia de a intra in orice sala in care se desfasoara activitati si competitii interne si
internationale organizate de catre si sub egida FNK RM WKF, sau excluderea din FNK RM WKF si
pierderea dreptului de a se inscrie, sub orice forma, in FNK RM WKF.
Sectiunea V
Sanctiuni disciplinare aplicabile antrenorilor
Art. 37 Incalcarile regulilor de disciplina si etica sportiva savirsite de catre antrenori in timpul
competitiilor oficiale, precum si incalcarile savirsite de catre antrenori pe durata deplasarii de la locul
de cantonament la salile sportive unde se desfasoara competitiile de karate si pregatirea sportiva, pe
durata deplasarii de la locul de cantonament la sediile cluburilor sportive afiliate la FNK RM WKF, in
sediile cluburilor sportive afiliate la FNK RM WKF, sunt supuse analizei Comisiei Disciplinare in
scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
Art. 38 Se sanctioneaza cu mustrare si amenda intre 300 si 900 lei urmatoarele incalcari savirsite de
catre antrenori:
a) nerespectarea regulilor de competitie;
b) nerespectarea regulilor de comportare in sala de competitie;
c) needucarea sportivilor din delegatie referitor la interzicerea stationarii acestora in jurul sau pe
marginea tatami.
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Art. 39 Se sanctioneaza cu amenda intre 1000 si 2000 lei si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 3 si
6 luni urmatoarele incalcari savirsite de catre antrenori:
a) tinuta si atitudinea nesportiva, gesturile necuviincioase si injuriile la adresa sportivilor,
oficialilor si publicului;
b) cedarea in mod intentionat a meciurilor;
c) injurii la adresa adversarilor.
Art. 40 Se sanctioneaza cu amenda intre 2000 si 4000 lei si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 6
luni si 1 an urmatoarele incalcari savirsite de catre antrenori:
a) provocarea de scandaluri la locurile de desfasurare a competitilor interne si internationale;
b) deteriorarea insemnelor si actelor oficiale;
c) consumul de bauturi alcoolice in cantonamente si competitii.
Art. 41 Se sanctioneaza cu excludere din activitatea sportiva urmatoarele incalcari savirsite de catre
antrenori:
a) lovirea intentionata a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum si a publicului;
b) inscrierea in competitie a sportivilor cu acte necorespunzatoare;
c) furturi in timpul cantonamentelor sau al competitiilor (interne si internationale).
Art. 42 (1) Daca antrenorul repeta a doua oara una din incalcarile de disciplina stipulate in Art. 38, 39
sau 40 (indiferent care ar fi ele), incalcarile se cumuleaza intre ele, iar suspendarea va fi de 1 an.
(2) Daca antrenorul repeta a treia oara una din aceste incalcari de disciplina, antrenorul va fi
exclus din FNK RM WKF si nu va mai avea dreptul sa fie membru al FNK RM WKF.
Art. 43 Sanctiunea aplicata se comunica in scris antrenorului care a savirsit incalcarea precum si
clubului sportiv in cadrul caruia acesta isi desfasoara activitatea.
Art. 44 (1) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre FNK RM WKF in termen de 30
de zile de la data comunicarii hotaririi de sanctionare.
(2) In situatia in care antrenorul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia
Disciplinara, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotaririi de sanctionare.
Art. 45 (1) Antrenorul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de
prezentul Cod va fi suspendat din toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de
catre si sub egida FNK RM WKF pina la achitarea amenzii.
(2) Daca antrenorul pe linga amenda a primit si suspendare, aceasta din urma isi va incepe
executarea in ziua in care antrenorul a achitat contravaloarea amenzii.
Art. 46 Publicarea pe retelele de socializare sau in mass media, atit scrisa, cat si audio-vizuala, a
mesajelor sau comentariilor care aduc prejudicii imaginii si reputatiei FNK RM WKF, si oricaror
membri ai FNK RM WKF, persoane fizice sau juridice, va fi sanctionata cu suspendarea antrenorului
in cauza pe termen de cel putin 2 ani din toate activitatile organizate si desfasurate de catre FNK RM
WKF, inclusiv interdictia de a intra in orice sala in care se desfasoara activitati si competitii interne si
internationale organizate de catre si sub egida FNK RM WKF, sau excluderea din FNK RM WKF si
pierderea dreptului de a se inscrie, sub orice forma, in FNK RM WKF.
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Sectiunea VI
Sanctiuni disciplinare aplicabile arbitrilor
Art. 47 Incalcarile regulilor de disciplina si etica sportiva savirsite de catre arbitri in timpul
competitiilor oficiale, precum si faptele incompatibile cu calitatea de arbitru savirsite in afara activitatii
unde a fost delegat care este de natura sa compromita prestigiul arbitrului respectiv ori a colegilor
acestuia, sunt supuse analizei Comisiei Disciplinare in scopul aplicarii sanctiunilor disciplinare.
Art. 48 Se sanctioneaza cu avertisment sau/si mustrare urmatoarele incalcari savirsite de catre arbitri:
a) intirzieri repetate sau absente nemotivate de la competitii;
b) nerealizarea sarcinilor in cadrul comisiei din care fac parte.
Art. 49 Se sanctioneaza cu mustrare si suspendare pe o perioada de 3 luni urmatoarele incalcari
savirsite de catre arbitri:
a) neprezentarea la competitia unde a fost delegat, fara sa anunte Comisia de Arbitri in termenul
de 5 (cinci) zile;
b) prezentarea la arbitraj cu echipament neadecvat (neingrijit) sau neregulamentar;
c) arbitraj eronat, nesiguranta in decizii, lipsa de colaborare intre arbitri in timpul activitatii de
arbitraj, semnalizari eronate.
d) nerespectarea atributiilor, conform functiei, in timpul meciurilor.
Art. 50 (1) Daca un arbitru sanctionat definitiv, repeta a doua oara una dintre incalcarile prevazute in
Art. 48 sau 49 din prezentul Cod, acesta va fi sanctionat cu mustrare si suspendarea din toate
activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FNK RM WKF pe
perioada de 1 an.
(2) Daca un arbitru sanctionat definitiv repeta a treia oara una dintre incalcarile prevazute in
Art. 48 sau 49 din prezentul Cod, acesta va fi exclus din echipa de arbitri si nu va mai avea dreptul de a
reintra, printr-o alta reexaminare, in aceasta echipa.
Art. 51 Se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 1500 lei si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 6
luni si 1 an urmatoarele incalcari savirsite de catre arbitri:
a) comportare necorespunzatoare, gesturile necuviincioase, injuriile si amenintarile la adresa
sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului, manifestate inainte, in timpul sau dupa
competitie, chiar si in cazul in care arbitrul nu este delegat;
b) consumul de bauturi alcoolice in timpul desfasurarii competitiei;
c) prezentarea la competitie sub influenta bauturilor alcoolice;
d) injurii aduse unui alt arbitru delegat, inainte, in timpul sau dupa competitie, chiar si in cazul in
care arbitrul nu este delegat.
Art. 52 (1) Daca un arbitru sanctionat definitiv, repeta a doua oara una dintre incalcarile prevazute in
Art. 51 din prezentul Cod, acesta va fi sanctionat cu amenda intre 1500 si 3000 lei si suspendat din
toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FNK RM WKF
pe o perioada de 2 ani.
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(2) Daca un arbitru sanctionat definitiv repeta a treia oara una dintre incalcarile prevazute in
Art. 51 din prezentul Cod, acesta va fi exclus din echipa de arbitri si nu va mai avea dreptul de a
reintra, printr-o alta reexaminare, in aceasta echipa.
Art. 53 In functie de gravitatea incalcarii savirsite de catre arbitru, Comisia Disciplinara poate aplica si
alte sanctiuni disciplinare:
a) Avertisment pentru decizii repetate care avantajeaza sau dezavantajeaza un sportiv si/sau
un club;
b) Suspendare pe o perioada determinata pentru incalcari grave ale regulilor de arbitraj;
c) Retrogradarea pentru incalcari grave ale regulilor de arbitraj, dupa sanctiunea de
suspendare;
d) Retrogradarea pentru actiuni violente adresate participantilor la competitiile organizate sub
egida FNK RM WKF;
e) Retragerea definitiva a competentei de arbitru pentru repetarea actelor comise pentru care a
fost penalizat cu retrogradare.
Art. 54 Orice arbitru care, prin comportamentul si actele pe care le savirseste nu respecta
regulamentele in vigoare, nu se adreseaza organelor competente in ordine ierarhica pentru a solutiona
problemele aparute in activitatea pe care o exercita, aduce prejudicii imaginii FNK RM WKF, va fi
suspendat de la orice competitie interna si internationala, pe o perioada de 2 ani la prima incalcare si va
fi exclus din echipa de arbitri la a doua incalcare si nu va mai avea dreptul de a reintra, printr-o alta
reexaminare, in aceasta echipa.
Art. 55 Publicarea pe retelele de socializare sau in mass media, atit scrisa, cat si audio-vizuala, a
mesajelor sau comentariilor care aduc prejudicii imaginii si reputatiei FNK RM WKF, si oricaror
membri ai FNK RM WKF, persoane fizice sau juridice, va fi sanctionata cu suspendarea arbitrului in
cauza pe termen de cel putin 2 ani din toate activitatile organizate si desfasurate de catre FNK RM
WKF, inclusiv interdictia de a intra in orice sala in care se desfasoara activitati si competitii interne si
internationale organizate de catre si sub egida FNK RM WKF, sau excluderea din FNK RM WKF si
pierderea dreptului de a se inscrie, sub orice forma, in FNK RM WKF.
Art. 56 Excluderea din activitate a arbitrilor reprezinta sanctiunea disciplinara cea mai grava, care
consta in radierea acestora din evidentele FNK RM WKF si interzicerea dreptului de a mai participa la
activitatile organizate si desfasurate de catre FNK RM WKF.
Se sanctioneaza cu excludere si interdictia de a mai participa la activitatea desfasurata de catre FNK
RM WKF si urmatoarele incalcari savirsite de catre arbitri:
a) acceptarea de avantaje materiale de la echipele arbitrate sau alte persoane interesate;
b) initierea, participarea si instigarea la actiuni care pot afecta prestigiul si imaginea Comisiei de
Arbitri, Biroului Federal, si respectiv a FNK RM WKF;
c) renuntarea la calitatea de arbitru ca urmare a aplicarii unei sanctiuni prevazute in Art. 48 sau 49
din prezentul Cod.
Art. 57 Sanctiunea aplicata se comunica in scris arbitrului care a savirsit incalcarea.
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Art. 58 (1) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre FNK RM WKF in termen de 30
de zile de la data comunicarii hotaririi de sanctionare.
(2) In situatia in care arbitrul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia
Disciplinara, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotaririi de sanctionare.
Art. 59 (1) Arbitrul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de
prezentul Cod va fi suspendat din toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de
catre si sub egida FNK RM WKF pina la achitarea amenzii.
(2) Daca arbitrul pe linga amenda a primit si suspendare, aceasta din urma isi va incepe
executarea in ziua in care arbitrul a achitat contravaloarea amenzii.
Sectiunea VII
Sanctiuni disciplinare aplicabile oficialilor
Art. 60 Incalcarea cu vinovatie de catre persoanele care au calitatea de oficiali, asa cum sunt acestia
prevazuti in Art. 6 din prezentul Cod, cu exceptia arbitrilor, a regulilor competitionale si de etica
sportiva, de organizare si de disciplina, reprezinta incalcari disciplinare si este singurul temei legal
pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare.
Art. 61 Incalcarile savirsite de catre oficiali sunt supuse analizei Comisiei Disciplinare in scopul
aplicarii sanctiunilor disciplinare.
Art. 62 Se sanctioneaza cu amenda intre 1000 si 2000 lei urmatoarele incalcari savirsite de catre
oficiali:
a) comportarea necorespunzatoare, gesturile necuviincioase, injuriile, amenintarea, lovirea sau
bruscarea sportivilor, antrenorilor, oficialilor si publicului, manifestate inainte, in timpul sau
dupa competitie;
b) consumul de bauturi alcoolice inainte si in timpul competitiei;
c) neasigurarea masurilor de ordine si disciplina stabilite conform regulilor de organizare si
functionare ale FNK RM WKF.
Art. 63 Se sanctioneaza cu amenda intre 2000 si 4000 lei si suspendare pe o perioada de 3 luni
nerespectarea de catre presedintii, respectiv reprezentantii structurilor sportive afiliate, a hotaririlor
Adunarii Generale, precum si a dispozitiilor date in aplicarea hotaririlor Adunarii Generale de catre
Biroul Federal al FNK RM WKF.
Art. 64 Se sanctioneaza cu amenda intre 2000 si 5000 lei si suspendare pe o perioada cuprinsa intre 3
luni si 6 luni presedintii, respectiv reprezentantii structurilor sportive afiliate, pentru inducerea in
eroare, respectiv pentru prezentarea de date false reprezentantilor autorizati ai FNK RM WKF, precum
si pentru prezentarea de date false presedintilor si membrilor comisiilor din subordinea Biroului
Federal al FNK RM WKF.
Art. 65 (1) Declaratiile in mass-media, sau pe retelele de socializare, cu caracter jignitor sau calomnios,
la adresa oficialilor FNK RM WKF, precum si prezentarea in mod tendentios a unor situatii
neconforme realitatii, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 4000 si 8000 lei si suspendarea din din
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toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de catre si sub egida FNK RM WKF
pe o perioada de 2 ani.
(2) Daca un oficial repeta a doua oara incalcarile prevazute la acest articol, va fi sanctionat cu
amenda de 10000 lei si suspendare pe 3 ani din toate activitatile interne si internationale organizate si
desfasurate de catre si sub egida FNK RM WKF.
(3) La a treia repetare, oficialul respectiv va fi exclus din FNK RM WKF, indiferent de
calificarile pe care le detine, fara a mai avea dreptul de a se afilia sau a afilia vreo structura sportiva la
FNK RM WKF.
Art. 66 Sanctiunea aplicata se comunica in scris oficialului care a savirsit incalcarea.
Art. 67 In situatia in care oficialul sanctionat are calitatea de presedinte sau reprezentant al unei
structuri sportive afiliata la FNK RM WKF, sanctiunea se comunica si structurii sportive respective.
Art. 68 (1) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre FNK RM WKF in termen de 30
de zile de la data comunicarii hotaririi de sanctionare.
(2) In situatia in care oficialul sanctionat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia
Disciplinara, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotaririi de sanctionare.
Art. 69 (1) Oficialul sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de
prezentul Cod va fi suspendat din toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de
catre si sub egida FNK RM WKF pina la achitarea amenzii.
(2) Daca oficialul pe linga amenda a primit si suspendare, aceasta din urma isi va incepe
executarea in ziua in care oficialul a achitat contravaloarea amenzii.
Sectiunea VIII
Sanctiuni disciplinare aplicabile membrilor afiliati
Art. 70 Nerespectarea de catre membrii afiliati a Statutului FNK RM WKF, a prezentului Cod Etic si
Disciplinar si a celorlalte Regulamente date in aplicarea Statutului Federatiei, precum si nerespectarea
de catre acestia a hotaririlor Adunarii Generale, precum si a dispozitiilor date in aplicarea hotaririlor
Adunarii Generale de catre Biroul Federal, sunt supuse analizei Comisiei Disciplinare in scopul
aplicarii sanctiunilor disciplinare.
Art. 71 Se sanctioneaza cu mustrare si amenda intre 2000 si 4000 lei urmatoarele incalcari savirsite de
catre membrii aflliati:
a) amenintarea, lovirea arbitrilor sau a altor oficiali, vatamarea corporala grava a acestora,
vatamarea corporala grava a sportivilor si antrenorilor, precum si comportarea necivilizata
constind in injurii, calomnii si insulte la adresa FNK RM WKF, a altor oficiali, precum si la
adresa antrenorilor si sportivilor, a persoanelor care au calitatea de oficiali;
b) nu au fost luate masurile de ordine si disciplina necesare in vederea desfasurarii regulamentare a
competitiei incredintate de Federatie, cu consecinta neinceperii acesteia in timpul regulamentar,
sau aceasta este intrerupta si nu poate continua din vina organizatorului.
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Art. 72 Se sanctioneaza cu mustrare si amenda intre 4000 si 6000 lei membrii afiliati care au procedat
la afilierea si transferarea sportivilor in mod fraudulos.
In acest caz se va dispune pierderea meciurilor oficiale in care au participat astfel de sportivi
prin ,,descalificare", precum si anularea trasferurilor, sportivii raminind afiliati la cluburile de unde
provin.
Art. 73 Se sanctioneaza cu mustrare si amenda intre 5000 si 7000 lei membrii afiliati care au procedat
la eliberarea a doua sau a mai multor acorduri de transfer pentru acelasi sportiv la doua sau mai multe
cluburi si nu au comunicat anularea acestor transferuri la FNK RM WKF.
De asemenea se va dispune de catre Comisia Disciplinara interdictia pentru membrul afiliat
sanctionat de a mai efectua transferari atit pe plan intern, cat si pe plan extern pe o perioada cuprinsa
intre 6 luni si 1 an.
Art. 74 (1) Se sanctioneaza cu amenda intre 4000 si 6000 lei si suspendarea pe o perioada cuprinsa
intre 3 luni si 6 luni din activitatea organizata si desfasurata de catre FNK RM WKF urmatoarele
incalcari savirsite de catre membrii afiliati:
a) parasirea competitiei in mod nejustificat;
b) refuzul de a trimite sportivii selectionati la loturile reprezentative pentru convocari,
antrenamente, cantonamente sau competitii;
c) lipsa de preocupare pentru asigurarea pregatirii sau tratamentului medical in cadrul clubului a
sportivilor selectionati la loturile reprezentative;
d) incalcarea protocoalelor care se semneaza intre membrii afiliati, precum si a regulamentelor si
hotaririlor aprobate de catre Biroul Federal al FNK RM WKF;
e) organizarea sau participarea in competitii interne sau internationale de karate fara mandat
aprobat de catre Biroul Federal al FNK RM WKF.
(2) Daca un membru afiliat repeta a doua oara incalcarile prevazute in acest articol, va fi sanctionat
cu amenda de 10000 lei si suspendare pe 2 ani din toate activitatile interne si internationale organizate
si desfasurate de catre si sub egida FNK RM WKF.
(3) La a treia repetare, membrul afiliat respectiv va fi exclus din FNK RM WKF, indiferent de
calificarile pe care le detine, fara a mai avea dreptul de a se afilia sau a afilia vreo structura sportiva la
FNK RM WKF.
Art. 75 (1) Biroului Federal al FNK RM WKF poate sa suspende, cu efect imediat, un membru afiliat
care a incalcat in mod grav sau repetat Statutul, Regulamentele, hotaririle si deciziile Adunarii
Generale si ale Biroului Federal, pina la urmatoarea Adunare Generala a Federatiei, care poate hotari
anularea suspendarii, prelungirea suspendarii sau excluderea membrului respectiv din Federatie.
(2) Daca membrul afiliat a fost suspendat de catre Biroul Federal, in situatia prevazuta la alin.
(1), acesta nu are drept de vot in Adunarea Generala, nu are dreptul de a participa la activitatea
organizata si desfasurata de catre FNK RM WKF, respectiv nu poate participa la competitiile
internationale, pina la ridicarea sanctiunii.
(3) Calitatea de membru afiliat inceteaza prin excluderea membrului afiliat, aprobata de
Adunarea Generala a FNK RM WKF, la propunerea Biroului Federal.
Art. 76 Sanctiunea aplicata se comunica in scris membrului afiliat care a savirsit incalcarea.
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Art. 77 (1) Amenda stabilita ca sanctiune disciplinara se va plati catre FNK RM WKF in termen de 30
de zile de la data comunicarii hotaririi de sanctionare.
(2) In situatia in care membrul afiliat a fost citat in vederea audierii de catre Comisia
Disciplinara, amenda se va plati in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotaririi de sanctionare.
Art. 78 (1) Membrul afiliat sanctionat care nu a achitat amenda in termenul si in conditiile prevazute de
prezentul Cod va fi suspendat din toate activitatile interne si internationale organizate si desfasurate de
catre si sub egida FNK RM WKF pina la achitarea amenzii.
(2) Daca membrul afiliat pe linga amenda a primit si suspendare, aceasta din urma isi va incepe
executarea in ziua in care membrul afiliat a achitat contravaloarea amenzii.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
COMISIEI DISCIPLINARE
Dispozitii Generale
Art. 79 Codul Etic si Disciplinar al Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF)
reprezinta Regulamentul Comisiei Disciplinare a FNK RM WKF.
Art. 80 Comisia Disciplinara este un organism de lucru, specializat si cu caracter permanent in
subordinea Biroului Federal.
Art. 81 In desfasurarea activitatii sale, Comisia Disciplinara are ca principal scop indeplinirea
atributiilor si rezolvarea problemelor specifice ce sunt repartizate contribuind, in acest sens, la buna
functionare si indeplinirea sarcinilor si obiectivelor ce revin Federatiei Nationale de Karate-Do din
Republica Moldova (WKF).
Art. 82 Comisia Disciplinara actioneaza permanent pentru prevenirea incalcarilor, a atitudinilor
necivilizate, in scopul asigurarii unor conditii bune de desfasurare a activitatilor sportive.
Art. 83 Comisia Disciplinara este singurul organism de lucru al FNK RM WKF competent sa analizeze
si sa aplice sanctiuni, in prima instanta, pentru toate faptele care constituie incalcari, prevazute si
sanctionate conform Codului Etic si Disciplinar al Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica
Moldova (WKF).
Art. 84 Comisia Disciplinara isi indeplineste atributiile in mod activ, in vederea aflarii adevarului.
Sectiunea I
Organizarea Comisiei Disciplinare
Art. 85 Comisia Disciplinara se compune dintr-un numar minim de 3 (trei) persoane, dintre care 3
(trei) membri vor indeplini functiile de Presedinte, Vicepresedinte si Secretar al comisiei.
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Art. 86 Nu pot fi membri ai Comisiei Disciplinare persoanele care au calitatea de membri in Biroului
Federal al FNK RM WKF.
Art. 87 Durata madatului membrilor Comisiei Disciplinare corespunde cu mandatul Biroului Federal.
Art. 88 Membrii Comisiei Disciplinare sunt alesi de catre Biroul Federal al FNK RM WKF, la
propunerea presedintelui Federatiei, ca urmare a candidaturilor individuale depuse in acest sens.
Art. 89 Candidaturile pentru Comisia Disciplinara vor fi depuse la Secretariatul FNK RM WKF, cu cel
putin 15 zile inainte de sedinta Biroului Federal in care urmeaza sa fie numiti membrii acesteia.
Art. 90 Pentru a fi numiti membri in cadrul Comisiei Disciplinare, candidatii trebuie sa aiba cetatenia
moldoveneasca si domiciliul in Moldova, sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice si sa faca
dovada, potrivit legii, ca sunt licentiati ai unor cursuri universitare.
Art. 91 Hotarirea Biroului Federal privind componenta Comisiei Disciplinare se adopta cu majoritatea
simpla a membrilor prezenti.
Art. 92 La alegerea si numirea membrilor Comisiei Disciplinare membrii Biroului Federal vor avea in
vedere urmatoarele criterii:
a) aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru activitatea pe care acestia o vor
desfasura in cadrul Comisiei, respectiv pentru functiile propuse, prioritate avand candidatii
licentiati ai unei facultati de drept, respectiv ai unei facultati de educatie fizica si sport;
b) vechimea in activitatea desfasurata de candidati;
c) rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea Federatiei Nationale de Karate-Do din
Republica Moldova (WKF) si a karateului in Republica Moldova;
d) comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea candidatilor de a desfasura activitatea
in cadrul Comisiei Disciplinare;
e) cunoasterea Statutului, Codului Etic si Disciplinar, precum si a celorlalte Regulamente date in
aplicarea Statutului FNK RM WKF.
Art. 93 Membrii Comisiei Disciplinare pot detine calitatea de membri si in alte comisii de specialitate
formate de catre Biroul Federal, cu respectarea Statutului FNK RM WKF.
Sectiunea II
Functionarea Comisiei Disciplinare
Art. 94 Adunarile Comisiei Disciplinare se convoaca de catre Presedintele Comisiei.
Art. 95 Comisia Disciplinara se intruneste ori de cate ori numarul incalcarilor savirsite, respectiv
complexitatea acestora, o impun.
Art. 96 (1) Sedintele Comisiei Disciplinare nu sunt publice.
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(2) In mod exceptional, in raport de gravitatea incalcarilor savirsite, urmarile acestora, precum
si in functie de importanta sanctiunilor ce urmeaza sa fie aplicate ca urmare a savirsirii incalcarilor,
Presedintele Comisiei poate declara sedinta publica.
Art. 97 Sedintele Comisiei Disciplinare se desfasoara valabil in prezenta a jumatate plus unu din
membrii sai.
Art. 98 Sedintele Comisiei Disciplinare sunt conduse, in mod obligatoriu, de catre Presedintele
acesteia, iar in lipsa Presedintelui de catre Vicepresedintele Comisiei.
Art. 99 Comisia Disciplinara delibereaza si adopta hotariri, potrivit competentelor sale si atributiilor
repartizate, in conformitate cu prevederile Statutului FNK RM WKF, a prezentului Cod, a celorlalte
Regulamente date in aplicarea Statutului FNK RM WKF, precum si a legilor in vigoare.
Art. 100 Hotaririle Comisiei Disciplinare sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simpla, si se
supun spre ratificare Biroului Federal al FNK RM WKF. Nici un membru nu se poate abtine.
Art. 101 Comisia Disciplinara adopta hotariri in baza urmatorului material probatoriu:
a) raportul unui membru al Biroului Federal;
b) raportul Comisiei de Arbitri;
c) declaratia partilor;
d) declaratiile martorilor;
e) imagini video;
f) fotografii;
g) constatarile medico-legale;
h) expertize;
i) orice alta proba utila in aflarea adevarului.
Art. 102 Cind, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sau a unor neclaritati rezultate din
administrarea probelor, Comisia Disciplinara considera necesar sa cunoasca parerea persoanelor
implicate, va dispune citarea, respectiv audierea acestora.
Art. 103 Comisia Disciplinara poate dispune audierea arbitrilor, antrenorilor, sportivilor, precum si a
oricaror alte persoane, in interesul cauzei pentru aflarea adevarului.
Art. 104 Hotaririle Comisiei Disciplinare sunt comunicate partilor, in forma scrisa.
Art. 105 Hotaririle pronuntate in prima instanta de catre Comisia Disciplinara sunt definitive.
Art. 106 Hotaririle Comisiei Disciplinare sunt supuse apelului si sunt inregistrate spre solutionare catre
Biroul Federal al FNK RM WKF.
Art. 107 Hotaririle Comisiei Disciplinare, dupa ratificarea lor de catre Biroul Federal, sunt documente
oficiale ale Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF).
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Art. 108 Dezbaterile, precum si hotaririle luate in cadrul sedintelor Comisiei Disciplinare, sunt
consemnate de catre secretarul comisiei intr-un registru de procese-verbale. Aceste procese verbale de
sedinta vor fi semnate de catre toti participantii la sedinta si constituie documente oficiale ale FNK RM
WKF.
Art. 109 Evidenta sanctiunilor aplicate de catre Comisia Disciplinara se tine, in mod obligatoriu, prin
grija secretaralui comisiei.

CAPITOLUL IV
CAILE DE ATAC
Sectiunea I
Reguli de procedura
Art. 110 Incalcarea cu vinovatie a regulilor competitionale si de etica sportiva, de organizare si de
disciplina, reprezinta singurul temei legal pentru aplicarea sanctiunii disciplinare.
Art. 111 Actiunea disciplinara poate fi deschisa din oficiu pe baza unui raport al organismelor FNK
RM WKF sau ca urmare a unei cereri (demers, reclamatie) inregistrata la FNK RM WKF de catre
partea care se considera vatamata (sportivi, antrenori, oficiali, membri afiliati).
Art. 112 Cererea sau reclamatia trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele:
a) numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care a formulat cererea - sportiv, antrenor,
oficial. In cazul in care autorul cererii este o structura sportiva, cererea trebuie sa cuprinda
denumirea si sediul acesteia, copia Certificatului de atribuire a Codului Fiscal, Copia
Certificatului/Extrasului de inscriere in Registrul de Stat al asociatiilor obstesti, precum si
numele, prenumele si domiciliul celui care reprezinta interesele structurii sportive in cauza
aflata in fata Comisiei Disciplinare;
b) obiectul cererii;
c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
d) aratarea dovezilor in suportul cererii. Cind dovada urmeaza sa se faca prin inscrisuri, copiile
acestora vor fi certificate de reclamant ca fiind conforme cu originalul. In situatia in care
reclamantul va cere dovada cu martori, se va arata numele, prenumele si domiciliul acestora.
e) semnatura.
Art. 113 Cererea se va inregistra la Federatia Nationala de Karate-Do din Republica Moldova (WKF).
Art. 114 Cind pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sau a unor neclaritati rezultate din
administrarea probelor, Comisia Disciplinara considera necesar sa cunoasca parerea persoanelor
implicate, a martorilor, precum si a oricarei alte persoane, va dispune citarea acestora in termen de 10
zile de la primirea cererii (reclamatiei).
Art. 115 Sportivii si antrenorii isi vor apara interesele in cauza aflata in fata Comisiei Disciplinare
personal sau prin delegatul clubului de provenienta, pe baza de imputernicire scrisa.
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Art. 116 Arbitrii si ceilalti oficiali isi vor sustine interesele in cauza aflata in fata Comisiei Disciplinare
personal sau prin aparator, in conditiile legii.
Art. 117 Membrii comisiilor din cadrul Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova
(WKF) nu pot avea calitatea de delegati ai cluburilor sportive.
Art. 118 Dupa examinarea cauzei, Comisia Disciplinara va pronunta o hotarire, conform dispozitiilor
prezentului Cod.
Sectiunea II
Caile de atac
Art. 119 Hotaririle pronuntate in prima instanta de Comisia Disciplinara sunt supuse apelului la Biroul
Federal al Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF).
Art. 120 Biroul Federal este singura instanta competenta sa solutioneze apelurile declarate impotriva
hotaririlor pronuntate de catre Comisia Disciplinara.
Art. 121 Apelul va fi declarat si inregistrat la Federatia Nationala de Karate-Do din Republica
Moldova (WKF) in termen de 10 zile de la data comunicarii hotaririi de sanctionare.
Art. 122 In situatia in care sportivii, antrenorii, oficialii si membrii afiliati sanctionati au fost citati in
vederea audierii de catre Comisia Disciplinara, apelul va fi declarat si inregistrat la FNK RM WKF in
termen de 15 zile de la data pronuntarii hotaririi de sanctionare.
Art. 123 Apelul trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele:
a) numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care a formulat cererea - sportiv, antrenor,
oficial. In cazul in care autorul apelului este o structura sportiva, cererea trebuie sa cuprinda
denumirea si sediul acesteia, copia Certificatului de atribuire a Codului Fiscal, Copia
Certificatului/Extrasului de inscriere in Registrul de Stat al asociatiilor obstesti, precum si
numele, prenumele si domiciliul celui care reprezinta interesele structurii sportive in cauza
aflata in fata Biroului Federal al FNK RM WKF;
b) obiectul cererii, cu precizarea numarului si a datei hotaririi care se ataca;
c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
d) aratarea dovezilor in suportul cererii. Cind dovada urmeaza sa se faca prin inscrisuri, copiile
acestora vor fi certificate de reclamant ca fiind conforme cu originalul. In situatia in care
apelantul va cere dovada cu martori, se va arata numele, prenumele si domiciliul acestora.
e) semnatura.
Art. 124 Apelul trebuie insotit de o taxa stabilita prin hotarirea Biroului Federal al FNK RM WKF, sub
sanctiunea nulitatii.
Art. 125 Declararea apelului nu suspenda executarea hotaririlor pronuntate de catre Comisia
Disciplinara.
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Art. 126 Deciziile Biroului Federal sunt comunicate partilor in forma scrisa.
Art. 127 Deciziile pronuntate in apel de catre Biroul Federal sunt executorii pentru sportivi, antrenori,
oficiali si membrii afiliati.

CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE
Art. 128 Sumele rezultate in urma amenzilor aplicate ca sanctiuni disciplinare conform dispozitiilor
prezentului Cod, vor fi depuse in contul Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova
(WKF), cu titlul de venituri proprii.
Art. 129 Codul Etic si Disciplinar al FNK RM WKF publicat in limba Română va avea precedenta
asupra altor modele a prezentului Cod in caz daca acesta este tradus in alte limbi straine.
Art. 130 Prezentul Cod Etic si Disciplinar al Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica
Moldova (WKF) a fost aprobat de Biroul Federal al FNK RM WKF in sedinta sa din data de 10
septembrie 2017.
Art. 131 Codul Etic si Disciplinar al Federatiei Nationale de Karate-Do din Republica Moldova (WKF)
poate fi modificat doar printr-o decizie a Biroului Federal al FNK RM WKF.
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