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 1. Kolegium DAN.

 1.1. W skład  Kolegium  DAN  Polskiego  Związku  Ju-Jitsu  wchodzą  wszyscy  posiadacze
stopni mistrzowskich DAN po zakończeniu kariery sportowej .

 1.2. Członkowie Kolegium DAN mogą uczestniczyć w pracach Komisji  DAN, Która jest
organem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni KYU i DAN w ju-
jitsu.

 1.3. Członek  Komisji  Dan  zobligowany  jest  do  uczestnictwa  w  kursach  unifikacyjnych
organizowanych przez PZJJ .

 2. Komisja DAN.

 2.1. Komisja  nadaje  i  weryfikuje  wszystkie  stopnie  mistrzowskie  zawodnikom,  trenerom,
instruktorom, sędziom, działaczom wnoszącym wkład w rozwój ju-jitsu.

 2.2. Komisja rozstrzyga ostatecznie spory dotyczące stopni,

 2.3. Komisja DAN powoływana jest przez Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu.
 2.4. Komisja działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku

Ju-Jitsu.

 2.5. W skład Komisji mogą wchodzić zasłużeni członkowie Kolegium DAN
 2.6. Komisja  składa  się  z  pięciu  członków  w  tym:  Przewodniczącego,  dwóch

Wiceprzewodniczących, Sekretarza i członka.
 2.7. Do kompetencji Komisji należy:

 a) organizowanie kursów doszkoleniowych,
 b) prowadzenie, organizowanie, kontrolowanie, weryfikowanie i nadzorowanie egzaminów na

stopnie KYU i DAN oraz wnioskowanie do Zarządu PZJJ o ich zatwierdzenie,
 c) dokumentowanie egzaminu (w tym zdjęciowe lub filmowe),
 d) przyznawanie  stopni  DAN  z  promocji  oraz  wnioskowanie  do  Zarządu  PZJJ  o  ich

zatwierdzenie,
 e) nadawanie stopni od 5 DAN zgodnie z regulaminem ich uzyskiwania oraz wnioskowanie do

Zarządu PZJJ o ich zatwierdzenie,
 f) wnioskowanie do Zarządu Związku w sprawach regulaminu stopni DAN,
 g) prowadzenie dokumentacji komisji i rejestru nadawanych stopni,
 h) powoływanie  Komisji  Egzaminacyjnych  i  przedstawianie  ich  składu  do  zatwierdzenia

Zarządowi PZJJ,
 i) powoływanie  Egzaminatorów  Związkowych  oraz  przedstawianie  ich  do  zatwierdzenia

Zarządowi PZJJ.

 3. Komisja egzaminacyjna. 

 3.1. Komisja  egzaminacyjna  przeprowadza  egzaminy  oraz  przedstawia  ich  rezultaty  do
zatwierdzenia Komisji DAN

 3.2. Skład komisji egzaminacyjnej (1-2 DAN – minimum dwie osoby, 3-5 DAN minimum
trzy osoby):
 a) Przewodniczący (Egzaminator Związkowy PZJJ),
 b) Członek/członkowie Kolegium Dan.

 4. Egzaminatorzy Związkowi.

Wybitni specjaliści, praktycy ju-jitsu, posiadający minimum 5 DAN. Powoływani są przez Zarząd
Polskiego  Związku  Ju-Jitsu  na  wniosek  Głównej  Komisji  DAN  w  celu  bezpośredniego
nadzorowania i przeprowadzania egzaminów zgodnie z regulaminem Komisji DAN PZJJ.
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