JKA Belgium

Richtlijnen Elite
Nationale delegatie
Voor verplaatsingen naar het buitenland bestaat de nationale delegatie
uit:
 officiëlen (o.a. delegatieleider)
 scheidsrechters
 kampers
 begeleiders (coach, dokter, kinesist, verzorger, en dergelijke).
De selectie voor de onderscheiden delegatiegroepen gebeurt als volgt:
 officiëlen (o.a. delegatieleider) door de nationaal voorzitter in overleg met de
voorzitters van JKA Francophone en JKA Vlaanderen.
 scheidsrechters door de nationaal verantwoordelijke arbitrage
 kampers en begeleiders door de verantwoordelijke nationale elite JKA-B-Ac.
Verantwoordelijke nationale selectie
De verantwoordelijke nationale elite JKA-B-Ac. wordt jaarlijks aangeduid door de
raad van bestuur van de vzw JKA Belgium Academy.

Nationale selectie







Lid zijn van de nationale selectie houdt niet automatisch in dat men lid is van
de nationale ploeg.
Om lid te blijven van de selectie JKA Belgium , is een minimum aanwezigheid
van 80% op de trainingsactiviteiten vereist.
In geval van geldige verontschuldiging, wordt de geselecteerde verzocht de
verantwoordelijke nationale elite of zijn gedelegeerde te verwittigen. Elke
ongeldige afwezigheid leidt onvermijdelijk tot uitsluiting. Geen enkele
uitzondering wordt hierop toegestaan.
In de nationale selectie telt een club niet, daar een selectie een
samenhangend geheel moet vormen.
Er zal 1 x per jaar een selectie plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
o Geldige vergunning VKF/FFK
o Heren : minimum 1e kyu JKA ; dames : minimum 3e kyu JKA
o Leeftijd : minstens 16 jaar zijn
o Deelgenomen hebben aan de JKA Belgium, JKA Vlaanderen en JKA
Francophone kampioenschappen
o Op schriftelijke aanvraag van hun hoofdlesgever of clubexaminator (leden
van de nationale selectie mogen zich automatisch voorstellen).
o Personen welke van een andere vereniging of stijlgroep dan JKA Belgium
zijn en die deel wensen uit te maken van de nationale selectie, moeten
minstens 6 maand behoren tot de stijlgroep JKA Belgium.
Elke uitzondering hierop wordt besproken binnen de raad van bestuur van
JKA Belgium Academy.
o Personen die reeds deel uitmaken van de selectie hoeven niet noodzakelijk
te voldoen aan bovenstaande voorwaarden om zich opnieuw voor te stellen.
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De selectie gebeurt zonder voorspraak of tegenkanting van buitenstaanders,
zoals voorzitters, instructeurs of trainers.
De leden van de nationale selectie moeten deelnemen aan de activiteiten van
JKA Belgium hierna vermeld.
De deelname aan alle activiteiten JKA Belgium, JKA Vlaanderen en/of JKA
Francophone is verplicht (uitgezonderd ingeval van ongeval of ziekte (medisch
getuigschrift)).
Leden van de nationale selectie die wensen deel te nemen aan activiteiten die
niet opgenomen zijn in het programma van JKA Belgium moeten hiervoor het
akkoord vragen aan de verantwoordelijke nationale elite of zi jn gedelegeerde.
In België blijven de leden van de selectie (ook de leden van de nationale
ploeg) onderworpen aan de reglementen van JKA Belgium, JKA Vlaanderen
en/of JKA Francophone
De leden van de nationale selectie aanvaarden dit reglement onvoorwaardelijk
en op straf van uitsluiting.
De leden van de nationale selectie moeten altijd in het bezit zijn van een
geldig internationaal paspoort en in geval dit nodig blijkt, moeten in orde zijn
met hun visum.
Onder activiteiten JKA Belgium wordt begrepen:
o nationale selectie trainingen van JKA Belgium
o de trainingen, weekends en stages van de nationale selectie,
o de door de nationale verantwoordelijke elite aangeduide trainingen, stages
en wedstrijden,
o de door de nationale verantwoordelijke elite in het kader van
georganiseerde activiteiten van JKA Belgium
o de door de nationale verantwoordelijke elite georganiseerde activiteiten in
het kader van JKA Vlaanderen en JKA Francophone
De leden van de nationale selectie zijn verplicht steeds bij te hebben op
trainingen :
o tandbeschermer
o handbeschermers
o rode en witte gordel (op alle competities).
De trainingen gebeuren achter gesloten deuren. Toeschouwers zijn niet
toegelaten.

Nationale ploeg
Verplaatsingen naar het buitenland
 De nationale ploeg wordt gevormd uit leden van de nationale selectie.
 De nationale ploeg wordt gevormd en zal gevormd blijven voor de duur van
een internationale wedstrijd of ontmoeting welke op voorhand bepaald is.
Op het einde van deze wedstrijd of ontmoeting zullen de leden terug lid zijn
van de JKA Belgium nationale selectie.
Iedere nieuwe wedstrijd of ontmoeting houdt een nieuwe selectie van de ploeg
in.
 De selectie van de JKA Belgium ploeg gebeurt door de verantwoordelijke
nationale elite JKA Belgium of zijn afgevaardigde.
In geval van betwisting beslist de raad van bestuur JKA-B-Ac.
 De leden van de nationale ploeg moeten de richtlijnen van de delegatieleider
respecteren en volgen.
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Het ploeglid moet steeds in uniform, in karate -gi of in sportkledij zijn die
gelijkvormig is voor alle leden van de ploeg (zie detail verder).
Voor buitenlandse verplaatsingen worden de partners, verloofden, vrienden of
familieleden van de leden van de nationale ploeg en van de coaches niet
toegelaten (dit voor zover zij geen deel uitmaken van de delegatie.)
Voor buitenlandse verplaatsingen betaalt de vereniging, buiten de
verplaatsing? en verblijfkosten, tenminste twee volledige maaltijden per dag.
Voor buitenlandse verplaatsingen worden de scheidsrechters geïntegreerd in
de nationale delegatie. Hierdoor hebben zij dezelfde rechten als plichten als de
delegatie.

Sancties
In het buitenland, kan de delegatieleider na raadpleging van de coach en
manager, deelname aan de competitie ontzeggen aan de leden die zich niet
aan de richtlijnen houden.
 Ingeval van wangedrag, kan de vereniging van het lid de terugbetaling van de
selectie- en wedstrijdkosten eisen.
 In geval van weigering bij selectie voor de nationale ploeg, zonder opgave van
geldige reden, kan de kamper niet in aanmerking komen voor de volgende
selectie.


Uniform
Het ploegschildje moet bevestigd worden op de linkerzijde van de karate-gi.
Het mag niet gedragen worden door degenen die niet langer deel uitmaken
van de nationale ploeg.
 Tijdens de wedstrijden:
o Witte karate -gi zonder reclame of schildje: uitgezonderd het officieel
schildje van de ploeg.
o Trainingspak geleverd door de federatie. Dit pak blijft eigendom van de
vereniging.
Dit pak kan zeker niet als geschenk worden weggegeven.
o Na 3 deelnames aan JKA Europe/JKA World en/of ESKA/WSKA
kampioenschappen wordt het trainingspak eigendom van de kamper.


Algemeen

De selectie voor de nationale ploeg gebeurt zonder voorspraak of
tegenkanting van buitenstaanders, zoals voorzitters, instructeurs of trainers.
 Voor de selectie van de nationale ploeg zal men rekening houden met de
volgende normen
o deelname aan nationale wedstrijden : JKA Belgium (kata en kumite)
o deelname aan regionale wedstrijden : JKA Vlaanderen / JKA Francophone
(kata en kumite)
o aanwezigheden op de activiteiten van JKA Belgium
o waardigheid en houding van de kamper
o gedrag op wedstrijden en stages
o ervaring
o ploeggeest
o definitieve selectie van de selectiecommissie.
 De leden van de nationale ploeg aanvaarden dit reglement onvoorwaardelijk
en op straf van uitsluiting.
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