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Regulamin i kryteria egzaminacyjne na stopnie kyu kendo PZKendo

Artykuł 1. Rodzaje egzaminów kyu

§1
W ramach konkurencji kendo w ramach Polskiego Związku Kendo (dalej: PZK) obowiązuje
osiem stopni uczniowskich (kyu) – od ósmego (najniższe) do pierwszego (najwyższe) włącznie.
Egzaminy na stopnie kyu podlegają wyłącznej jurysdykcji PZK w zgodzie ze standardami
egzaminacyjnymi wyznaczonymi przez Międzynarodową Federację Kendo (FIK): “Standard
Guidelines for Dan/Kyu Examinations”, zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Ogólne FIK (GA) w
Tajpej (Tajwan) 6. grudnia 2006 r.
§2
Egzaminy kyu dzielą się na:
1. Lokalne egzaminy na stopnie kyu 8-6.
a) Egzaminy lokalne na stopnie kyu 8-6 obejmują stopnie 8, 7 i 6 kyu. Nie są one
obowiązkowe, są bezpłatne, a ewentualne ich przeprowadzanie pozostawia się w
gestii prowadzących zajęcia w klubie.
b) Są przeprowadzane przez 3 osobowe komisje składające się z egzaminatorów
posiadających aktywną licencję PZK, w klubach posiadających opłaconą składkę
członkowską.
c) Egzaminy te nie są obowiązkowe, tzn. można od razu zdawać na 5 kyu.
d) Egzaminy te zdaje się w schludnym stroju sportowym (koszulka i spodnie z długimi
nogawkami) lub keikogi i hakama z użyciem shinai oraz bokuto (bokken).
e) Organizator egzaminu nie ma obowiązku powiadomienia o egzaminie Zarząd PZK
przed planowanym egzaminem, egzaminy te nie są centralnie rejestrowane.
f) Organizator egzaminu nie wysyła informacji o wynikach przeprowadzonego
egzaminu do Zarządu PZK.
2. Lokalne egzaminy na stopnie kyu 5-3.
a) Egzaminy lokalne na stopnie kyu 5-3 obejmują stopnie: 5, 4 i 3 kyu są egzaminami
obowiązkowymi i płatnymi.
b) Są przeprowadzane przez 3 osobowe komisje składające się z egzaminatorów
posiadających aktywną licencję PZK z minimum 1 dan każdy, w klubach
posiadających opłaconą składkę członkowską.
c) Egzaminy te są obowiązkowe, tzn. że należy zdać na każdy ze stopni zaczynając
od 5 kyu, podchodząc do egzaminów z zachowaniem okresu karencji.
d) Egzaminy te zdaje się w keikogi i hakama z użyciem bokuto (bokken), shinai oraz
bogu.
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e) Organizator egzaminu mają obowiązek powiadomienia o planowanym egzaminie
Zarząd PZK co najmniej 
na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem, egzaminy
te są rejestrowane centralnie.
f) Organizator egzaminu ma obowiązek przesłać do Zarządu PZK dokument
stwierdzający wyniki przeprowadzonego egzaminu oraz rozliczyć się z pobranych
opłat rejestracyjnych w terminie do 3 tygodnipo zakończonym egzaminie.
3. Krajowe egzaminy na stopnie kyu.
a) Egzaminy krajowe obejmują stopień 2 i 1 kyu, są egzaminami obowiązkowymi oraz
płatnymi.
b) Muszą być przeprowadzane przez zatwierdzoną przez Zarząd PZK komisję
egzaminacyjną w której skład wchodzi minimum egzaminatorów posiadających
aktywną licencję PZK z minimum 3 dan kendo każdy.
c) Egzaminy te są egzaminami obowiązkowymi, tzn. że należy zdać na każdy ze
stopni zaczynając od 2 kyu, podchodząc do egzaminów z zachowaniem okresu
karencji.
d) Egzaminy te zdaje się w keikogi i hakama z użyciem bokuto (bokken), shinai oraz
bogu.
e) Egzaminy
centralne
odbywają
się
na
głównych
wydarzeniach
(zgrupowania/seminaria/zawody) związanych z kendo w Polsce, a lista tych
egzaminów na dany rok jest przedstawiana przez Zarząd PZK osobną uchwałą.
f) Reprezentant Zarządu PZK ma obowiązek wysłać dokument stwierdzający wyniki
przeprowadzonego egzaminu oraz rozliczyć się z pobranych opłat rejestracyjnych w
terminie do 3 tygodnipo zakończonym egzaminie.
§3
Wszystkie stopnie, od ósmego do pierwszego kyu włącznie, można uzyskać wyłącznie w
Polsce. Regulacja ta nie dotyczy zawodników polskich i polskiego pochodzenia, trenujących w
klubach zagranicznych powyżej trzech miesięcy, lub będących zarejestrowanymi zawodnikami
klubu zagranicznego.
§4
Jeśli w skład komisji egzaminacyjnej ma wejść osoba z zagranicy to osoba ta powinna
spełniać wszystkie kryteria i posiadać wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów za
granicą, nadane jej indywidualnie lub na podstawie przepisów macierzystej federacji.
Artykuł 2. Kryteria egzaminacyjne
§1
Kryteria egzaminacyjne na stopnie 8-1 kyu zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.

§2
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Egzamin zostaje uznany za zdany na podstawie decyzji komisji przeprowadzającej
egzamin lub odpowiedniej ilości pozytywnych głosów egzaminatorów których ilość określona jest w
Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
§3
Komisja egzaminacyjna ma prawo dowolnie rozdysponować w trakcie trwania egzaminu
role uchidachi/shidachi oraz motodachi/kakarite tj. w zdającej grupie część kandydatów może
przyjąć jedną z tych ról (np. w przypadku form Nihon Kendo Kata połowa kandydatów będzie
pełniła rolę shidachi, a druga połowa - uchidachi).

Artykuł 3. Opłaty egzaminacyjne
§1
Opłaty egzaminacyjne i rejestracyjne dla poszczególnych stopni wynoszą odpowiednio:
● 5 kyu: opłata egzaminacyjna 10 zł, opłata rejestracyjna 10 zł – razem 20 zł
● 4 kyu: opłata egzaminacyjna 20 zł, opłata rejestracyjna 20 zł – razem 40 zł
● 3 kyu: opłata egzaminacyjna 30 zł, opłata rejestracyjna 30 zł – razem 60 zł
● 2 kyu: opłata egzaminacyjna 40 zł, opłata rejestracyjna 40 zł – razem 80 zł
● 1 kyu: opłata egzaminacyjna 50 zł, opłata rejestracyjna 50 zł – razem 100 zł
§2
Opłata egzaminacyjna opłacana jest przed podejściem do egzaminu i nie jest zwracana.
Opłata rejestracyjna, co do zasady, zostaje pobrana niezwłocznie, i wyłącznie, po zdanym
egzaminie.
Lista załączników:
1. Załącznik nr 1: Kryteria egzaminacyjne na stopnie kyu kendo.

Regulamin przygotował i zatwierdził Zarząd PZK w składzie:
Włodzimierz Małecki - Prezes
Zbigniew Misiak - Wiceprezes
Wiesław Biel - Wiceprezes
Adam Bieniak - Wiceprezes
Michał Szczepański - Sekretarz
Krzysztof Bosak - Członek Zarządu
Łukasz Machura - Członek Zarządu
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