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Smernica pre organizovanie technických skúšok v rámci dojo
Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky organizovania interných skúšok v rámci
jednotlivých dojo. Vymedzuje obsah a rozsah skúšok, zloženie skúšobnej komisie, termíny
súvisiace s celkovou organizáciou a iné detaily.
1. Organizácia skúšok
1.1. Pre zorganizovanie interných skúšok v rámci dojo je nutné požiadať o písomné
(email) povolenie SKF najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom konania
skúšok
1.2. Žiadosť o povolenie organizovania interných skúšok v rámci dojo musí
obsahovať minimálne tieto povinné údaje:
1.2.1. Plánovaný termín konania
1.2.2. Miesto konania
1.2.3. Návrh skúšobnej komisie
1.3. Menný zoznam účastníkov skúšok (kandidátov) je nutné SKF doručiť v písomnej
(email) forme súčasne so žiadosťou o povolenie skúšky
1.4. Skúšok sa môžu zúčastniť výlučne riadny členovia SKF, musia mať uhradený
členský poplatok a všetky iné záväzky voči SKF
1.5. Skúšok sa môžu zúčastniť výlučne členovia toho Dojo, v ktorom sa skúšky
organizujú
1.6. Skúšok sa môžu zúčastniť len kandidáti u ktorých časový úsek od posledných
skúšok je minimálne 3 mesiace
1.7. SKF doručí menjo vystavené pre účastníkov skúšok a doručí ich organizujúcemu
dojo najneskôr 3 kalendárne dni pred planovaným termínom konania skúšok
1.8. SKF doručí teoretické otázky pre kandidátov najneskôr 3 dní pred plánovaným
termínom konania skúšok
1.9. V prípade oraganizovania viacerých interných skúšok v rámci dojo (ak sa jedná
o to isté bojové umenie) je nutné aby časový úsek medzi jednotlivými skúškami
bol 3 mesiace
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2. Skúšobná komisia
2.1. Skúšobná komisia pozostáva z troch členov
2.2. Minimálny technický stupeň skúšobného komisára musí byť 3.Dan s tým že
aspoň jeden zo skúšobných komisárov musí byť držiteľom 4.Danu
v predmetnom bojovom umení
2.3. Nie je možné aby boli všetci skúšobní komisári členmi toho istého dojo
2.4. Všetci skúšobní komisári musia byť riadnymi členmi SKF a musia mať uhradený
členský poplatok a všetky iné záväzky voči SKF

3. Parametre skúšok
3.1. Interné skúšky v rámci dojo je možné organizovať po stupeň 2.kyu vrátane
3.2. Skúška prebieha systémom „OPEN“
3.2.1. Tento systém umožňuje kandidátom pre ktorých sa jedná o vôbec prvé
skúšky v danom bojovom umení nedefinovať konkrétny technický
stupeň na ktorý chcú skúšky absolvovať a prenechať pridelenie prvého
technického stupňa rozhodnutiu skúšobnej komisie, ktorá tak rozhodne
na základe predvedených schopností kandidáta, v systéme „OPEN“ je
možné udeliť max. 2.kyu
3.2.2. Kandidáti ktorí sú už držiteľmi nejakého technického stupňa v rámci
daného bojového umenia postupujú vždy len o jeden stupeň (napríklad:
4.kyu – 3.kyu, 3.kyu-2.kyu ...) bez možnosti stupne preskakovať
3.3. Samotná skúška pozostáva z dvoch častí, z teoretickej a praktickej
3.3.1. Teoretická časť skúšky pozostáva z 10 teoretických otázok, ktoré
pripraví a organizátorovi v písomnej (email) forme doručí SKF
3.3.2. Praktická časť pozostáva z enbu 5 kandidátom voliteľných kata
3.4. Rozhodnutie skúšobnej komisie músí byť jednohlasné, to znamená, že úspech
na skúškach je možný len v prípade konsenzu hodnotenia všetkých troch
skúšobných komisárov
4. Poplatky za účasť na skúškach
4.1. Aplikačný poplatok na všetky stupne po 2.kyu vrátane je 10 euro
4.2. Registračný poplatok v prípade úspešných skúšok je 5 euro
4.3. Všetky príjmy plynúce z organizovania interných skúšok v rámci dojo pripadajú
organizátorovi
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