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Előszó:

A Közgyűlésünk  által  világosan  megfogalmazott  közös  akaratunk,  célunk  a  Zen  Bu Kan
Kempo-sok létszámának a növelése!  Ezen cél  elérése végett,  mint  eszközt  vezettük be az
újonnan nyíló klubok anyagi támogatásának rendszerét. Azaz az új klubok létrehozása „csak”
eszköz és nem cél! Mindannyiunk érdeke, célja a személyi  létszám növelés nem pedig az
átrendeződés  vagy  éppenséggel  klublétszám  növekedés  a  személyi  létszám  növekedése
nélkül.

1; Új klub nyitás esetén kötelezően figyelembe veendő szempontok!

-  Amennyiben  az  újonnan  létrehozandó/megalapítandó  edzéshelyszín/klub  más
korábban ugyan azon a területen működő klub érdekeit sértheti a földrajzi közelség miatt és
az adott település/vonzáskörzet lélekszámának csekély volta miatt az új klubot létrehozó edző
felelőssége a következők betartása:

a;) Az új klub lehetőség szerint célozzon meg más közönséget, mint a már ott működő
pl. korcsoportban, nem -ben, időbeosztásban más legyen a célcsoportja.

b;) Az új klub tagtoborzása, marketingje semmiképpen sem célozhatja meg a már a
területen működő klub tagjait.

 
- Az új klubnyitás felügyelete a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség azon

tagegyesületének  a  feladata  és  felsőssége  is,  amelyik  a  klubot  nyitja.  Amennyiben
tagegyesület az új klub létesítésekor nem a fenti elvek alapján jár el, akkor elmarasztalásban
részesülhet, melynek mértékéről az Elnökség és/vagy az Etikai és Fegyelmi bizottság határoz.

2; Átigazolás, klubváltás esetén kötelező eljárás!

-  Amennyiben  a  klubban  egy  olyan  „új”  sportoló  jelenik  meg,  minden  előzetes
információ nélkül, aki korábban már más klubban befizette a féléves Szövetségi tagdíjat, más
klub színeiben versenyzett,  vizsgázott az adott edző felelőssége hogy a Szövetség érdekeit
képviselje és megkeresse a sportoló korábbi klubjának a vezetőjét, edzőjét. – amennyiben ezt
nem teszi meg, Szövetség általi elmarasztalásban részesülhet, amelyet az Elnökség és/vagy
Etikai és Sportfegyelmi bizottság határoz meg!  (Mgj.: A sportoló új klubvezetőjének a régi
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edző megkeresését célszerű írásban/email  –ben megtennie,  hogy esetleges vitás esetben ez
hivatkozási alap lehessen és a megkeresés megtörténte dokumentálható legyen.)

- Az új klub vezetőjének/edzőjének kell kezdeményezni a megkeresést és a régi klub
vezetőjének/edzőjének a beleegyezését kell kérnie az átigazoláshoz. Amennyiben a korábbi
edző nem járul hozzá az átigazoláshoz és a két edző nem tud egyezségre jutni a sportoló
klubváltási  ügyében  úgy  az  edzőknek  vagy  magának  a  sportolónak  jogorvoslatért  kell
fordulniuk  az  Elnökséghez  és/vagy  az  Etikai  és  Sportfegyelmi  bizottsághoz.  Ebben  az
esetben, amíg döntés nem születik az Elnökség és/vagy Etikai és Sportfegyelmi bizottság által
a  sportoló  ügyében,  addig  a  sportoló  minden  Szövetség  által  felügyelt  rendezvényen
(versenyek, vizsgák, edzőtáborok, szemináriumok) való részvételtől eltiltás alatt lesz. 
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