Uchwała PZK z dnia 08.09.2013
Zasady przyznawania tytułu Renshi i Kyoshi Iaido/ Jodo/ Kendo.
A. Uprawnionym do uzyskania tytułu Renshi jest kandydat spełniający poniższe kryteria
1. Posiada stopień co najmniej 6 Dan Kendo , Iaido lub Jodo przez co najmniej jeden rok.
2. Wykazał się znaczącym wkładem pracy na rzecz w rozwoju Kendo , Iaido i Jodo w Polsce.
3. Jest aktywnym członkiem PZK i przyczynia się do rozwoju danej dyscypliny, np. prowadząc klub .
4. Jest uznany jako osoba aktualnie i regularnie ćwicząca daną dyscyplinę i posiadająca wysoki
poziom kompetencji technicznych Kendo ( w tym Nippon Kendo Kata ) , Iaido i Jodo i jego teorii.
5. Jest uznany jako osoba posiadająca wysoki poziom umiejętności i wiedzy z zakresu :
sędziowania , metod szkolenia i nauczania.
6. Prowadził warsztaty i regularne szkolenia w zakresie praktyki i teorii sportu , teorii i praktyki
sędziowania w Kendo , Iaido i Jodo ( wskazane jest posiadanie dyplomu szkoły edukacji fizycznej
lub odpowiedników potwierdzających praktyczne umiejętności np. kursy instruktorów ,trenerów etc) .
7. Wielokrotnie uczestniczył w różnych seminariach organizowanych przez EKF , AJKF , FIK lub ich
filie - tym samym promował Polskę.
8. Był aktywnym uczestnikiem, trenerem, liderem lub sędzią na Mistrzostwach Świata lub ME oraz
zasiadał jako członek jury na egzaminach na stopnie DAN w Kendo, Iaido i Jodo .
B. Uprawnionym do uzyskania tytułu Kyoshi jest kandydat spełniający poniższe kryteria :
1. Posiada 7 Dan Kendo , Iaido lub Jodo przez co najmniej dwa lata.
2. Uzyskał stopień Renshi .
3. Posiada znaczące międzynarodowe doświadczenie w sędziowaniu oraz jako członek jury na
egzaminach Dan w Kendo , Iaido i Jodo ( korzystnie, gdy kandydat uczestniczył w szkoleniach
sędziowskich FIK / EKF kilka razy i jest gotowy zrobić to ponownie z chwilą powołania przez
PZKendo) .
4. Działanie jego odgrywa znaczącą rolę w rozwoju PZKendo w zasięgu krajowym i
międzynarodowym (np. prowadzi biuro PZKendo lub ma inny znaczący wkład w rozwój PZKendo.)
5. Ukończył formalny kurs szkoleniowy z zakresu szkolenia , metodyki treningu , podstaw medycyny
i tematów pokrewnych pod jurysdykcją PZK lub odpowiedniej organizacji sportu narodowego .

