
Regulamin uzyskiwania stopni KYU i DAN

Polski Związek Ju-Jitsu

1. Postanowienia ogólne:
a. ustala się dwa rodzaje stopni:

- stopnie uczniowskie - KYU (od 8 do 1 KYU),
- stopnie mistrzowskie – DAN (od 1 DAN do 10 DAN);

b. stopnie  KYU  oraz  1-5  DAN  są  stopniami  technicznymi  zdobywanymi  wyłącznie  po
zaliczeniu egzaminu praktycznego i pozytywnej opinii Komisji Egzaminacyjnej,

c. stopień  6-10  DAN  są  stopniami  honorowymi  nadawanymi  za  zasługi  oraz  za  wybitne
osiągnięcia w pracy trenerskiej (dydaktycznej), sędziowskiej, organizacyjnej i naukowej,

d. prawo do nadawania stopni mają:
-  stopnie  uczniowskie  do  1  KYU  -  trenerzy  i  instruktorzy  zweryfikowani  przez  PZJJ
posiadający  min  1  DAN  kierujący  szkoleniem  egzaminowanego  zawodnika,
- stopnie mistrzowskie w zakresie od 1 do 4 DAN – nadaje (i przedstawia do zatwierdzenia do
Zarządu  PZJJ)  Komisja  DAN  (zgodnie  z  regulaminem)  na  wniosek  Komisji
Egzaminacyjnych składających się z posiadaczy stopni mistrzowskich PZJJ, a posiadających
stopnie  wtajemniczenia  wyższe  od  osoby  zdającej  (w  tym  jeden  z  egzaminatorów  musi
posiadać  min.  dwa  stopnie  wyżej  od  najwyższego  stopnia  na  który  przeprowadzany  jest
egzamin  i  status  Egzaminatora  Związkowego),
- za wybitne osiągnięcia sportowe dopuszcza się (na wniosek zainteresowanego lub trenera
prowadzącego)  skrócenie  terminu  oczekiwania  na  egzamin,
-  komisje  przeprowadzające egzaminy na stopnie DAN zobowiązane są na miesiąc przed
egzaminem zgłosić do odpowiedniej Komisji DAN termin i miejsce egzaminów, a następnie
do dwóch tygodni po egzaminie do złożenia dokumentacji w sekretariacie PZJJ (adresowane
do  Komisji  DAN),
- stopnie mistrzowskie w zakresie od 5 do 10 DAN - nadaje Komisja DAN w uzgodnieniu z
Zarządem PZJJ oraz zgodnie z regulaminem ich uzyskiwania,

e. egzaminy odbywają się wg programu egzaminacyjnego PZJJ lub programów zatwierdzonych
przez Komisję DAN PZJJ.

2. Aby uzyskać wyższy stopień w ju-jitsu należy spełnić wymagania zawarte w regulaminie (m.in.
zdać egzamin techniczny) zgodnie z wymaganiami dla danego stopnia KYU i DAN.

3. Obowiązuje zachowanie kolejności promowania na stopnie. Przed przystąpieniem do egzaminu
konieczne jest posiadanie stopnia poprzedzającego. Nie dopuszcza się omijania stopni KYU i
DAN.

4. Nadane stopnie są prawomocne po uzyskaniu certyfikatu KYU lub DAN z PZJJ.

5. W PZJJ honorowane są tylko stopnie nadane lub zweryfikowane przez PZJJ.

6. Podstawą do wydania certyfikatu jest  protokół  egzaminacyjny wraz z kartami zgłoszenia do
egzaminu oraz dowód wpłaty na konto PZJJ opłaty egzaminacyjnej.



7. Opłaty
a. Opłatę egzaminacyjną na dany rok ustala Zarząd PZJJ*.
b.  Za  przeprowadzenie  egzaminu  i  wydanie  certyfikatu  na  stopnie  lub  nadanie  stopnia
obowiązują następujące opłaty:

L.p. Stopień ju-jitsu
Opłata za egzamin /

weryfikację / nadanie stopnia
Opłata za rejestrację
i wydanie certyfikatu

1. 8-1  KYU Bez opłat Bez opłat

2. 1-2  DAN 100zł Bez opłat

3. 3-4  DAN 200zł Bez opłat

4. 5 DAN 300zł Bez opłat

5. 6-10 DAN* 400zł Bez opłat

*W szczególnych przypadkach Zarząd PZJJ może obniżyć lub całkowicie odstąpić od pobierania
opłaty za nadanie stopnia KYU lub DAN
*Stopnie 9 DAN i 10 DAN nadawane są za wybitne osiągnięcia w popularyzacji i rozwoju ju-
jitsu w Polsce i na świecie.

Wpłaty proszę kierować na konto Polskiego Związku Ju-Jitsu

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW


