25-12-07 Raf BERNAERS, Generálny tajomník EKF, Lepelstraat 26 B-9140 Temse (Steendorp)

FIK a ZNKR
Skuškový poriadok pre stupne Dan a Kyu
Vážení priatelia,
radi by sme vás požiadali, aby ste si túto časť newslettera zakaždým starostlivo preštudovali,
keď plánujete technické skúšky. Toto je štandardný postup pre organizáciu a zápis skúšok
uvedených nižšie. Tak ako predtým, trváme na jednotných poplatkoch (pozri 7.2.2 a 3) na
území celej Európy.

1. Základné princípy
EKF neorganizuje skúšky na stupne Kyu.
Všeobecne platí, že normou pre EKF technické skúšky je text, ktorý upravila Medzinárodná
Kendo federácia (FIK) s názvom "Standard Guidelines for Dan/Kyu Examinations", ktorá bola
schválená Valným zhromaždením v Taipei (Taiwan) 6. Decembra 2006.

1.1. Národné skúšky
Každá členská krajina môže zorganizovať technické skúšky od 1. po 5. Dan, pokiaľ sú v súlade
s FIK usmerneniami (pozri vyššie) .
V prípade národných technických skúšok, môže EKF výnimočne povoliť aj skúšky na 6. a 7.
Dan v súlade so zásadami uvedenými nižšie.

1.2. Európske skúšky (pod záštitou EKF)
V prípade EKF akcíí, ako napríklad rozhodcovských seminárov, Kendo, Iaido alebo Jodo
majstrovstiev a.i., sú skúšky od 1. do 7. Danu organizované a dohliadané porotou zloženou
podľa FIK pravidliel uvedených ďalej a od 6. Dan vyššie podľa normy z Valného zhromaždenia
ktoré sa konalo v Barcelone v apríli 1992 a ktoré sa konalo aj za asistencie členov All Japan
Kendo Federation (AJKF).

2. Skúšková porota na národných skúškach
V prípade, že nie je možné menovať požadovaný počet kvalifikovaných a vhodných
skúšajúcich pre 4.Dan alebo vyšší, počet skúšajúcich môže byť znížený na 5. V tomto prípade
je potrebný súhlas najmenej 4 skúšajúcich o kladnom absolvovaní skúšok. Zvlášť v tomto
prípade žiadna skúška nebude platná bez výslovného súhlasu technického riaditeľa EKF.

1

3. Skúšková porota na európskych skúškach
3.1 Skúšková porota sa skladá podľa štandardných pokynov pre Dan skúšky. Článok 6 hovorí
o kvalifikácii skušajúcich. V tabulke je počet skúšajúcich pre jednotlivé stupne a minimálna
kvóta pre splnenie skúšky:
Skúška

Min. stupeň skúšajúcich

Počet skúšajúcich

Kvóta pre splnenie

1. Dan
2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan

4. Dan a vyšší
5. Dan a vyšší
5. Dan a vyšší
6. Dan a vyšší
7. Dan a vyšší
7. Dan a vyšší
7. Dan a vyšší

5
5
5
6
6
6
6

Súhlas min 3
Súhlas min 3
Súhlas min 3
Súhlas min 4
Súhlas min 4
Súhlas min 4
Súhlas min 4

3.2 Kvalifikácia žiadateľa uvádza, že na skúšky môžu nastúpiť len registrovaný členovia vo
svojej národnej federácii a musia spĺňať minimálne tieto atribúty:
Skúška

Min obdobie praxe medzi skúškami

Minimálny vek

1. Dan
2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan

3 mesiace po skúške na ikkyu
1 rok po skúške na shodan
2 roky po skúške na nidan
3 roky po skúške na sandan
4 roky po skúške na yondan
5 rokov po skúške na godan
6 rokov po skúške na rokudan

14 rokov

3.3 Pojednanie o skúškach vyšších ako 7. Dan je uvedené v článku 7 týchto usmernení.

4. Povolenie prezidenta
Cudzinci musia predložiť oprávnenie ich prezidenta (viď článok 8.1 EKF stanov).
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5. Jednotlivé časti technických skúšok
5.1 Národné skúšky
Tieto skúšky sa konajú v súlade s FIK pokynmi.

5.2 Európske skúšky
5.2.1. Skúškové témy sú nasledujúce:
Požiadavka na Dan

Predmet skúšky

1. až 7. Dan

Zápasy a kata

5.2.2. Skúšky zamerané na Kendo Kata sú organizované nasledovne:
Požiadavka na Dan

Predmet skúšky

1. Dan

Tachi ippon - gohonme (1-5)

2. Dan

Tachi ippon - nanahonme (1-7)

3. Dan a vyšší

Tachi ippon - nanahonme a
Kodachi sanbon (1-10)

Poznámka: Ak žiadateľ nesplní skúšobnú časť Kata, môže mu byť umožnené, aby túto časť
opakoval, avšak iba raz, a to až neskôr po skúškach.

6. Administratívne konanie pre všetky typy skúšok
6.1 Každé národné skúšky sa ohlasujú najmenej dva mesiace vopred, aby bolo možné
uverejniť ich v európskom kalendári na webstránkach EKF. Táto skutočnosť dáva možnosť
zúčastniť sa skúšok komukoľvek.
Pre každé národné skúšky je nutný písomný súhlas prezidenta federácie danej krajiny.
Z praktických dôvodov sa dôrazne odporúča použiť formulár uvedený nižšie. Tento obsahuje
všetky požadované údaje a podpis prezidenta je rovnako potrebný aj pre tento písomný
súhlas.

6.2 List na EKF musí obsahovať nasledovné údaje:
6.2.1. zloženie poroty v súlade s pokynmi FIK tak ako je uvedené v článku 2.
6.2.2. stupne na ktoré sa je možné aplikovať
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7. Po technických skúškach
7.1 Nasledovné dokumenty by mali byť vrátené alebo zaslané na EKF:
7.1.1. Kompletný zoznam úspešných účastníkov (pre číslovanie účely)
7.1.2. 'Žlté karty' úspešných žiadateľov (iných ako Shodan), tieto karty budú vrátené členom
federácie potom, čo budú zaregistrované v EKF a podpísané technický riaditeľom EKF, alebo
niekým, o kom pojednáva článok 8.4 týchto stanov (o tomto rozhodlo GZ 22-04-2004
v Budapešti)
7.1.3. Vyplnené zelené formuláre Dan Registration File, ktorých vzor je priložený k tomuto
dokumentu a ktoré budú vrátené spolu so 'žltými kartami'.

7.2 Pokiaľ ide o aplikačné a registračné poplatky, bez ohľadu na skutočnosť, či sa skúška
koná pod vedením EKF alebo nie, poplatok za podanie žiadosti je potrebné zaplatiť vopred,
vzhľadom k tomu, že registračný poplatok sa platí sa na mieste, ihneď po úspešnej skúške.
Usporiadateľská krajina rozhodne o výške jednotlivých poplatkov, avšak s prihliadnutím na
odporúčanie uvedené nižsie.
7.2.1. Pre národné organizácie, organizátor vyberá aj aplikačné aj registračné poplatky.
7.2.2. Pre EKF organizácie sú odporúčané nasledujúce aplikačné poplatky, tieto je potrebné
zaplatiť zástupcovi EKF ešte pred skúškou:
Skúška

Aplikačný poplatok

1. Dan
2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan

10 €
15 €
25 €
40 €
60 €
90 €
120 €

7.2.3. Na akciách organizovaných EKF je potrebné, po úspešnej skúške, uhradiť nasledovné
registračné poplatky:
Skúška

Registračný poplatok

1. Dan
2. Dan
3. Dan
4. Dan
5. Dan
6. Dan
7. Dan

15 €
25 €
40 €
60 €
90 €
120 €
160 €
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8. Iaido a Jodo technické skúšky
8.1 Všetky pravidlá popísané vyššie sú platné aj pre tento typ skúšok.
8.2 Pre Iaido sú skúšobné požiadavky nasledovné:
Požiadavka na Dan

Predmet skúšky

1. – 3. Dan

5 SeiTei ZNKR Kata
(pričom prvá SeiTei Kata, môže
byť nahradené Koryu Kata)

4. – 5. Dan

Jedna volitelná Koryu Kata
a 4 SeiTei ZNKR Kata

6. – 7. Dan

2 Koryu Kata a 3 SeiTei ZNKR Kata

Od 6. Dan a vyššie je shinken povinný. Berie sa do úvahy aj uplynutý čas jednotlivých kata,
napriek tomu nie je žiadny presný časový limit na realizáciu kata.

8.3 Pre Jodo, až do odvolania, sú skúšobné požiadavky rovnaké ako v Iaido.
Ak si myslíte že tieto informácie nie sú užitočné a ucelené, alebo ak máte poznámky k
administratívnym aspektom, prosím, neváhajte a pošlite ich generálnemu sekretárovi EKF.
Pokiaľ ide o technické záležitosti, ako zloženie poroty a.i. prosím kontaktujte technického
riaditeľa EKF.

Schválené a podpísané Výkonnou radou EKF, v zastúpení:
Prezident - Alain DUCARME
Viceprezident - Hein ODINOT
Technický riaditeľ - Jean-Pierre RAICK
Pokladník - Dieter HAUCK
Generálny tajomník - Raf BERNAERS

5

