
Polski Zwiqzek Judo - uzyskiwania stopni Dan

REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI DAN

1. Uryskiwanie stopni Dan

a) l DAr[

Prawo do przeprowadzeria egzarninu i nadania I DAN maj4 trenerzy, instruktorzy judo
kieruj4cy bezpoSrednio szkoleniem egzaminowanego lub inni z macierzystego klubu lub
okrggu posiadaj4cy minimum 3 DAN zweryfikowani przez PZ Judo (obowi4zkowy udzial
w kursie doszkoleniowym w okresie ostatnich 3 lat). O egzaminie organtzator zobowiqzaty
jest powiadomid pisemnie Regionaln4 Komisjg Dan na minimum 14 dni przed planowanym
terminem.
Uwuga! W przypadku gdy trener lub instruktor kieruj4cy bezpoSrednio szkoleniem
egzaminowanego nie posiada minimum stopnia 3 DAN tczestniczy w egzaminie jako drugi
czlonek komisji, aegzaninprowadzi inny uprawniony trener posiadaj4cy wymagany stopieri.

b) 2-3 DAN

Egzamin przeprowad za i nadaje Regionalna Komisj a Dan.

c) 1- 10 DAN

Egzamin przeprowadza, nadaje oraz nominuj ebez egzarninu Glowna Komisja Dan.

2. Warunki przyst4pienia do egzaminu (po spetnieniu rvymog6w czasowych).

a) zawodnik po zdobyciu 20 punkt6w orazpozytywnej opinii trener klubowego.
- za$rygrarr4 walkg w zawodach EJU, IJF przyznaje sig 2 pkt.
- zarygran4 walkg w zawodach PZ Judo przyznaje sig I pkt,

b) zawodnik po zdobyciu punkt6w w Zawodach Judo Kata.( wgzaNqczonej tabeli)
c) trener po pozytywnej opinii klubu, OZ Judo htbPZ Judo a od 5 Dan opinii GK Dan
d) sgdzia po pozytywnej opinii Gl6wnej Komisji Sgdziowskiej.

Sgdziowie, akrywnie uczestniczqcy w sgdziowaniu na poziomie krajowym i okrggowym
maj4 prawo do egzaminu nav'rylszy stopieri DAN po uzyskaniu pozytyvmej opinii GKS
i Kolegium Sgdzi6w nw. przypadkach:

- po uzyskarriu stopnia sgdziego zvn4zkowego
- po uzyskaniu sgdziowskiej licencji,,IJF Continental"
- zfinfiu zajgcia I miejsca w klasyfikacji rocznej sgdzi6w szkolenia centralnego w grupie

sgdzi6w zwi4zkowych lub Swiatowych
- po uzyskania sgdziowskiej licencj i,,IJF International"
- po 5 krotnym uzyskaniu nominacji sgdziowskiej na Mistrzostwa Europy Senior6w i

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

do egzaminu na stopieri Dan demonstruje jedn4 z ponlzszych Kata.
w szcze g6rny ch pr zypadkach, na pro sb g zdai qce go, mo Le zmienil

Komisja egzaminacyjna, podczas egzamin6w na stopni e | - 4 Dan, moze wymaga|
demonstracj i wybranych technik Kodokan Nage- w aza j Kodokan Katame - waza.
l.DAN

o NAGE NO KATA (3 grupv)

2-DAI\

o NAGE No KATA (5 grup)

3-DAfl

o KATAME NO KATA
4-DAN

o NAGE NO KATA oraz KATAME NO KATA
5-DAN

o KODOKAN GOSHIN JUTSU

o KoDOKAN GOSHIN ruTSU lub JU No KATA (do wyboru dla kobiet)
6-DAN

o KIME NO KATA
7-DAtl

o ITSUTSU NO KATA
8-DAN

o KOSHIKI NO KATA

4. Wymagania czasowe

Stopiefi Okres od uryskania poprzedniego stopnia

Zawodnicy Trenerzy I Sgdziowie
2 DAN 3 lata po uzyskaniu stopnia 1 DAN 3 lata 3 lata
3 DAN 3 lata po uzyskaniu stopnia 2 DAN 3 lata 3 lata
4 DAN 4 lata po uzysLaniu stopnia 3 DAN 4 lata 4 Iata
5 DAN 5 lat po uzyskaniu stopnia 4 DAN 5 lat 5 lat
6 DAII 5 lat po uzyskaniu stopnia 5 DAN 6 lat 8 lat
7 DAN 5 lat po uzyskaniu stopnia 6 DAN 7 lat 9 Iat
8 DAN 5 lat po uzyskaniu stopnia 7 DAN Tlat 9 Iat
9 DAN

10 DAN
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5. Nominacje ( nadanio wyZszego stopnia bez egzaminu)

a) Zawodnk trener klubowy, trener Kadry Narodowej po zdobyciu medalu w I.O. olzymujq
nominacjg ( bez spelnienia innych warunk6w ).
Zawodnik trener klubowy, trener Kadry Narodowej po zdobyciu medalu w ME, MS mog4
otrzymal nominacj g, jeden raz w kanerze, spehriaj 4c warunki czasowych.
Sgdzia, kt6ry sgdziowal Igrzyska Olimpijskie lub czterokrotnie sgdziowal M.S. moze
otrzymal nominacjg nawylszy stopief, spelniai4c warunki czasowe.
W sytuacjach szczeg6lnych, gdy wszyscy czlonkowie GK Dan vtyru24 jednomy6lnie
zgodg.

6. Procedura egzaminacyjna.

a) Komisja egzaminacyjna sklada sig z minimum dw6ch os6b.
b) Zgloszenia egzaminu nale2y dokonad na min. 14 dni przed,planowanym terminem.
c) Przed przyst4pieniem do egzaminu zdaj4cy dokonuje wpl;ry.( tryb, kwotg i zwolnienia z
oplat okreSIaZarz4dPZ ludo). Zdajqcy przedl<NadaKomisji egzatninacyjnej wniosek oraz
dow6d wplaty.
d) W terminie do 14 dni po przeprowadzonym egzaminie przewodniczqcy przesyla do GK
Dan wyniki egzaminu.

b)

c)

d)


