На основу члана 32. Статута Кендо савеза Србије, Скупштина Кендо савеза Србије на својој
седници одржаној 24.11.2012. године донела је
ПРАВИЛНИК
О ЧЛАНСТВУ
КЕНДО САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1
Чланство Кендо савеза Србије је дефинисано Законом о спорту и Статутом Савеза, члановима од
13 до 25.
Члан 2
Савез има следеће врсте чланова:
1) редовне чланове;
2) придружене чланове;
3) помажуће чланове;
4) почасне чланове.
Члан 3
Овим правилникoм се детаљније одређују права и обавезе чланова Савеза из члана 19 Статута.
Члан 4
Физичка лица, чланови редованих и придружених чланова Савеза, су посредни чланови Савеза
само у случају да су платили годишњу чланарину Савеза.
Почасни и помажући чланови не морају да плаћају чланарину Савезу ако нису активни чланови.
Члан 5
Чланови савеза имају право и обавезу да учествују у манифестацијама које организује Савез.
Активни посредни члан Савеза је онај који учествује у макар 40% активности које организује
Савез на годишњем нивоу, а на које су позвани сви чланови.
Члан 6
На годишњем нивоу Савез организује следеће манифестације: такмичења, семинаре и полагања.
Активности које прате ове манифестације су:
 такмичар
 судија
 делегат
 организатор
 волонтер
 учесник
 члан комисије
 тренер

Члан 5
Такмичари су сви посредни чланови КСС које клубови пријаве Техничкој Комисији КСС на
почетку сезоне (календарске године), а према Правилнику о стручном раду у КСС .
Судије, делегате и чланове комисија одређује Судијска организација КСС према свом правилнику
и Правилнику о стручном раду у КСС.
Организатори су одређени Правилником о такмичењу КСС.
Волонтери и учесници могу бити сви чланови КСС без ограничења.
Тренери могу бити сви који су лиценцирани од КСС, а према Правилнику о стручном раду у КСС.
Члан 6
Редовни чланови Савеза морају да имају минимум 3 такмичара који учествују на 60% домаћих
такмичења која су у календару Савеза.
Уколико се та бројка не испуни следеће такмичарске сезоне (једна календарска година) члан
постаје придружени и учествује у такмичењу као придружени све док целу сезону не заврши са
испуњеним условом из става 1 овог члана.
Члан 7
У току једне такмичарске сезоне такмичар се не може такмичити за два клуба сем по специјалном
одобрењу техничке комисије.
Уколико постоји такав случај активност такмичара у претходном клубу се не преноси на нови
клуб.
Члан 8
Организатор манифестације је дужан да генералном секретару пошаље листу учесника и њихову
активност у року од 5 дана од завршетка исте.
Активности чланова се бележе у књигу чланова коју води сваки клуб члан Савеза и коју
ажурирану свака 3 месеца шаље генералном секретару.
Члан 9
За тумачење овог правилника одговоран је Управни одбор.
Члан 10
Овај правилник ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини и одмах се примењује.
.
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