REGAMENT INTERN DE LA FEDERACIO ANDORRANA DE TAEKWONDO.
CAPITOL 1. ALTES DE CLUBES A LA F.A.T.K.D.:
1- Tots les clubs tindran que estar aprovats per el Ministeri d’Esports del Govern
d’Andorra, una vegada el club tingui el seu corresponent numero de registre del
Ministeri d’Esports es donarà al club d’alta a la federació.
2- Per constituir un club serà imprescindible que el tècnic del club sigui un tècnic
titulat per la F.A.T.K.D. (com a mínim te que tindré el títol d’entrenador
nacional).
3- No es podrà constituir dues clubs amb el mateix tècnic titulat.
4- No es donarà d’alta cap club que no haguí pagat la seva alta de club a la
F.A.T.K.D.
5- El tècnic titulat deurà de portar com a mínim un any de antiguitat amb el títol de
entrenador nacional per que pugui constituir un club oficial.
6- Una vegada que el club estigui donat d’alta deurà portar dues anys de activitat
federativa per tindré tots els drets a nivell polític (Veure estatut de la federació)
7- Els clubs que no paguin la quota anyal federativa durant mes d’un any es
donaran automàticament de baixa a la F.A.T.K.D. i tindran que pagar de nou el
alta de club si volen inscriure’s una altre vegada a la F.A.T.K.D.
8- El club que no pagui la quota anyal federativa no podrà participar en activitats
federatives ni votar o assistir a l’assemblea anyal.
9- Si es dona un club de baixa per no pagar la quota anual federativa corresponent
se l’aplicaran tots els punts de aquest reglament.
10- Totes les entitats esportives del Principat que practiquin taekwondo deuran
donar-se de alta a la F.A.T.K.D. per el seu registre oficial.
11- Les entitats esportives que no vulguin constituir-se com club, deuran federar a
tots els practicants per que tinguin validesa els exàmens de graus, s’aprofitin
d’una cobertura medico/esportiva i tinguin dret a participar als campionats i
activitats que organitzi la F.A.T.K.D.. En cap moment aquestes entitats tindran
dret a participar a la vida política de la federació si no estan constituïdes com un
club oficial. Els Clubs escolars tindran la quota anyal al 50% i sense participació
política.
12- Els membres dels Clubs oficials es comprometren a llicenciar als seus membres
a través del sistema WT global licence (GMS) i gestionar les acitivats esportives
a través d’aquesta plataforma.
13- Les entitats esportives que no estiguin constituides com club no tindran dret a
rebre subvencions de la F.A.T.K.D.
14- Les entitats que no respectin els punts de aquest reglament i sobre tot que no
federin als seus practicants se les obrirà un expedient federatiu i s’enviarà al
Ministeri d’Esports.
15- Aquest reglament entrarà en vigor a partir del 1 de gener del 2002.
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