
Polski Zwiqzek Judo - Regulaminuzyskiwania stopni Dan

RE GULAMIN UZYSKIWANIA S T OPNI DAN

1. Uzyskiwzinie stopni Dan

a) l DAN

Prawo do przeprowadzenia egzaminu i nadania 1 DAN majq trenerzy, instruktorzy judo
kierujqcy bezpoSrednio szkoleniem egzaminowanego lub inni z macierzystego klubu lub
okrggu posiadaj4cy minimum 3 DAN averyfikowaniprzez PZJudo (obowipkowy udziaN w
kursie doszkoleniowym w okresie ostatnich 3 lat). O egzaminie organizator zobowi4zany jest
powiadomi6 pisemnie Regionaln4 Komisjg Dan na minimum 14 dni przed planowanym
terminem.
Uwaga! W przypadku gdy trener lub instruktor kieruj4cy bezpo5rednio szkoleniem
egzaminowanego nie posiada minimum stopnia 3 DAN uczestnicnl w egzaminie jako drugi
czlonek komisji, a egzamin prowadzi inny uprawniony trener posiadaj4cy wymagany stopieri.

b) 2-3 DAN

Egzamn przeprowad za i nadaje Regionalna Komisja D an.

c) 1- 10 DAN

Egzann przeprowadza,nadaje oraz nominujebez egzaminu Glowna Komisja Dan.

2. Warunki przyst4pienia do egzaminu (po spetnieniu wymog6w czasowych).

a) zawodnik po zdobyciu 20 punkt6w oruz porytywnej opinii trener klubowego.
- za wygran4 walkg w zawodach Eru, IIF pnyznaje sig 2 pkt.
- zawygran4 walkg w zawodachPZJudo przyznaje sig 1 pkt,

b) zawodnik po zdobyciu 30 punkt6w w Zawodach Judo Kata.( wg zalqczonej tabeli)
c) trener po pozytywnej opinii klubu, OZJudo lub PZJudo a od 5 Dan opinii GK Dan
d) sgdziapo pozytywnej opinii Gl6wnej Komisji Sgdziowskiej.

Sgdziowie, aktywnieuczestnicz4cy w sgdziowaniu na poziomie krajowym i okrggowym
maj4 prawo do egzaminu nawyhszy stopieir DAN po uzyskaniu pozytywnej opinii GKS
i Kolegium Sgdzi6w nw. przypadkach:

- po uzyskaniu stopnia sgdziego ntiqzkowego
- po uzyskaniu sgdziowskiej licencji ,,IJF Continentaf'
- ztytulu zajgcia I miejsca w klasyfikacji rocznej sgdzi6w szkolenia centralnego w grupie

sgdzi6w zttv iqzkowych lub Swiatowych
- po uzyskania sgdziowskiej licencji ,,IJF Intemational'
- po 5 krotnym uzyskaniu nominacji sgdziowskiej na Mistrzostwa Europy Senior6w i

Junior6w lub 3 krotnym uzyskaniu nominacji na sgdziowanie Mistrzostw Swiata Junior6w
- po 2 krotnym zakwalifikowaniu sig i sgdziowaniu Mistrzostw Swiata Senior6w.
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3. Wymagania techniczne

a) Osoba przystgpuj4ca do egzaminu na stopiefi Dan demonstruje jedn4 z ponisrych Kata.
Gl6wna Komisja Dan w szczeg6lnych pr4rpadkach,naproSbg zdajqcego,moLe zmienil
zdawaneKaLa.
Komisja egzamtnacyjna, podczas egzamin6w na stopnie 1 - 4Dan,mohe w5imaga6

demonstracji wybranych technik Kodokan Nage- waza i Kodokan Katame -waza.
1-DAN

o NAGE NO KATA (3 grupy)

2.DAN

o NAGENO KATA (5 grup)

3-DAN

o KATAMENO KATA

4.DAN
, . NAGE NO KATA oraz KATAME NO KATA

5.DAN

o KODOKAN GOSHINruTSU

o KODOKAN GOSHINruTSU lub ru NO KATA (do wyboru dlakobiet)

6.DAN

. KIMENO KATA

7-DAN

o ITSUTSU NO KATA

8.DAN

o KOSHIKI NO KATA

4. Wymagania czasowe

Stopiefl
Okres od uzyskania poprzedniego stopnia

Zawodnicy Trenerzy Sedziowie

2 DAN 3 lata po uzvskaniu stopnia 1 DAN 3 lata 3 lata

3 DAN 3 lata po uzyskaniu stopnia 2 DAN 3 lata 3 lata

4 DAN 4lata oo uzvskaniu stoonia 3 DAN 4 lata 4lata

5 DAN 5 lat po uzyskaniu stopnia 4 DAN 5 lat 5 lat

6 DAN 5 lat oo uzvskaniu stoonia 5 DAN 6 lat 8 lat

7 DAN 5 lat po uzvskaniu stopnia 6 DAN 7 lat 9 lat

8 DAN 5 lat no uzvskaniu stoonia 7 DAN Tlat 9 Iat

9 DAN

10 DAN
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5. Nominacje ( nadanie wyzszego stopnia bez egzamtnu)

a) Zawodniktrenerklubowy, trener KadryNarodowejpo zdobyciumedalu wI.O. otzymujq
nominacjg ( bez spekrienia innych warunk6w ).

b) Zawodniktrenerklubowy, trener KadryNarodowejpo zdobyciumedalu wME, MS mog4
otrrymat nominacjg, jeden ruzw kaietze, spehriaj4c warunki czasowych.

c) Sgdzia, kt6ry sgdziowal Igrzyska Olimpijskie lub czterokrotnie sgdziowal M.S. moze
otrzymal nominacjg nawyhszy stopiefr, spekriaj4c warunki czasowe.

d) W sytuacjach szczeg6lnych, gdy wszyscy czlonkowie GK Dan wyralq jednomySlnie
zgodg.

6. P rocedu r a egzaminaryj na.

a) Komisja egzamtnacyjna sklada sig z minimum dw6ch os6b.
b) Zgloszenia egzamtnu nalezy dokona6 na min. 14 dnipned planowanym terminem.
c) Przed przyst4pieniem do egzaminu zdajqcy dokonuje wplaty.( tryb, kwotg i zurolnienia
z oplat okreSla Zanqd PZJudo ). Zdajqcy przedkJada Komisji egzamnacyjnej wniosek oraz
dow6d wplaty.
d) W terminie do 14 dni po pneprowadzonym egzamtnie przewodnicz1cy przesyla do GK
Dan w1'niki egzaminu.

7. Wykaz zawod6w demonstracyjnych JUDO KATA i punktacji zazzjgte miejsca

Kategoria
wiekowa

I II III IV V VI VII Udzial

Mistrzostwa
Polski

15+ 10 8 7 6 5 4 2 I

Puchar Polski 15+ 7 6 3 4 3 ) 1


