Правилник о полагању за Кjу и Дан звања КСС
Члан 1
Правилник о полагању за Кју и Дан звања КСС доноси се на основу Члана 35 Статута
КСС, став 1 тач. 6 и усваја га Управни одбор на предлог Техничког директора (у даљем
тексту ТД).
Предлог текста Правилника се усваја простом већином гласова чланова ТК.
Члан 2
Овим Правилником се дефинишу:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Организација полагања
Састав испитне комисије (у даљем тексту ИК)
Критеријуми за избор и лиценцирање испитне комисије
Задужења и одговорности испитне комисије
Жалбе на рад испитне комисије
Ток полагања
Права и обавезе испитаника
Програм полагања за КЈУ/ученичка звања у кендоу
Програм полагања за ДАН/мајсторска звања у кендоу.
Цене полагања за КЈУ и ДАН звања
Формулар за полагање
Члан 3

I Организација полагања
Кендо Савез Србије ће организовати 2 Кју полагања у току године. Једно пред
индивидуално првенство Србије, а друго пред екипно првенство Србије.
Сваки клуб који жели да организује Кју полагање ван ова два термина, мора да упути
захтев ТК бар месец дана раније.
У овом захтеву председник клуба мора навести:
Техничке услове које је у стању да обезбеди: сала, свлачионице за судије, свлачионице за
људе који излазе на полагање, столови, столице, налепнице за обележавање
такмичара,...итд.
Осим тога председник клуба мора образложити и разлог/повод организовања полагања.
На основу обезбеђених техничких услова, разлога организовања полагања и могућности
окупљања испитне комисије, ТК ће донети одлуку о одржавању или не одржавању
траженог полагања.
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Члан 3
II Састав испитне комисије
ИК ће бити састављена од минимално 3 члана, а максимално 5 чланова.
Уз 3, односно 5 чланова ИК, могуће је додати максимално 2 приправника (особе које
никада нису учествовале у ИК).
Глас сваког члана комисије важи једнако, а гласови приправника се неће узимати у обзир.
Да би кандидат положио, неопходно је да добије бар 2 позитивна гласа од трочлане
комисије, односно 3 позитивна гласа од петочлане комисије.
Члан 4
Свака испитна комисија мора имати Главног члана.
Главни члан комисије ће бити особа са највишим звањем у комисији.
Ако више чланова ИК има исто звање, главни члан ће бити најстарији од њих.
Главни члан комисије ће одредити асистента који ће давати команде на самом полагању.
Асистент мора имати најмање 1.Дан.
У току трајања испитних борби, Главни члан ИК ће давати асистенту знак за прекид
борбе.
Главни члан комисије у случају било каквих већих неправилности у самом току полагања,
у сваком тренутку може прекинути полагање.
Члан 5
III Критеријуми за избор испитне комисије за Кју звања
ТК мора унапред одредити комисију за свако полагање.
Сваки члан ИК мора имати мин. 3.Дан
Особе које нису чланови КСС, већ су чланови било које друге федерације, признате од
стране ЕКФ и ФИК, могу бити део ИК уз писмено овлашћење ТК.
Предност при избору ИК ће имати особе са вишим звањем, као и особе које су
присуствовале судијским семинарима у организацији КСС, ЕКФ-а и ФИК-а.
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Ови критеријуми ће бити од посебног значаја при организацији полагања наведених у
Члану 3.
Члан 6.
По предлогу ТК чланови који испуњавају услове из Члана 5, ће добити лиценцу за рад.
Члан 7.
IV Задужења и одговорности испитне комисије
ИК је дужна да своје одлуке доноси непристрасно и по важећим правилима ЕКФ и ФИК.
ИК је дужна да своје критеријуме усклади са важећим критеријумима ЕКФ и ФИК.
Сваки члан ИК мора да одговорно стоји иза своје одлуке.
Сваки Члан ИК мора уредно и правилно попунити и потписати формуларе за полагање.
Асистент или особа коју одреди Главни члан ИК или члан ТК ће прикупити формуларе, на
основу којих ће направити листу кандидата који су були успешни на полагању.
Члан 8
V Жалбе на рад испитне комисије
Жалбе на критеријум ИК, нису могуће.
Жалбе су могуће само на организациони део полагања.
Жалбе ће бити предате ТК или ДК.
Члан 9
На 2 полагања наведена у Члану 3 изнад, чланови ИК морају бити одевени као и судије у
првој категорији такмичења.
То значи: тамно плави блејзер, бела кошуља, тамно црвена кравата, сиве панталоне и
тамно плаве чарапе.
У летњим месецима то значи: бела кошуља са кратким рукавима, тамно црвена кравата,
сиве панталоне и тамно плаве чарапе.
Члан 10
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VI Ток полагања
На Кју полагањима у организацији КСС, прво ће се утврдити распоред испитаника за
сваки Кју.
Сваки испитаник мора бити прописно обележен
Обележавање подразумева испитаник да мора имати велики број написан или налепњен на
средњем делу тареа, или по један број написан или налепљен са леве и десне стране тареа.
Ови бројеви морају бити јасни и лако уочљиви за чланове ИК.
При распореду испитаника, редослед ће се правити на основу њиховог годишта и Кју
звања за које полажу.
Значи за 5.Кју, најмлађи испитаник ће носити број 501, следећи 502,...итд.
Члан 11
Испитаници за сваки Кју ће стати у посебне групе/колоне.
Полагање ће се одвијати по звањима, од 5. Кју-а ка 1. Кју-у.
На самом полагању ће се прво радити шинаи кендо, а испитаници који су прошли даље ће
радити кендо кате.
Борбе у оквиру шинаи кендо дела полагања ће се водити у групама од по 4 испитаника по
систему:
А-Б,Б-Ц,Ц-Д,Д-А (као на полагањима за Дан звања).
Главни члан комисије може да мења овај редослед у зависноси од броја испитаника.
Број испитаника који раде истовремено на борилишту ће одредити Главни члан комисије.
Члан 12
VII Права и обавезе испитаника
Клуб је дужан да достави коначан списак кандидата ТК најкасније 7 дана пре полагања.
Сваки испитаник који излази на полагање мора бити прописно одевен и обележен.
Опрема мора бити уредно стављена, а шинаи мора бити спремљен по критеријумима као
за турнир.
Сваки испитаник је дужан да изађе на полагање за 4. Кју и више, у кендо гију, хаками и
комплетном богуу.
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Сваки испитаник је дужан да се понаша по основним принципима кендоа прописаним од
стране ЕКФ и ФИК.
Члан 13
За 5 Кју кандидат може полагати након најмање једног месеца тренирања.
Размак између полагања за свако КЈУ звање ће бити 6 месеци.
Након полагања за 1.Кју кандидат мора чекати 3 месеца и имати мин. 13 година старости,
пре него што изађе на полагање за 1.Дан.
Члан14
Прескакање КЈУ звања је могуће САМО уз писмено одобрење главног (лиценцираног)
инструктора клуба, чији је испитаник члан.
Уз писмени захтев, потписан од стране главног (лиценцираног) инструктора клуба, ТК
може одобрити полагање и ако је размак између полагања мањи од 6 месеци.
Полагање за 1.Кју се не може прескочити.
Члан 15
VIII Програм полагања за Кју звања
Програм полагања за сваки Кју ће одредити Главни члан комисије, према свом избору из
важећег Програма за полагање КСС.
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ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЗА УЧЕНИЧКА ЗВАЊА ОД 5. ДО 1. КЈУ-а

ПОТРЕБНЕ
ТЕХНИКЕ
БОГУ
РЕИХО
КАМАЕ
АСХИ
САБАКИ

5 КЈУ

4 КЈУ

3 КЈУ

2 КЈУ

1 КЈУ

Ги, Хакама

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2xМ, 2xК, 2xД

2xМ, 2xКМ,
2xКД, 2xКМД,
1xМ

2xМ, 2xКМ,
1xКД, 1xМТХМ
2xКМД, 1xМ

СХИКАКЕ
WАЗА

Хараи Wаза

Хараи Wаза Хики
Wаза Таиатари
Wаза

Хараи Wаза Хики
Wаза Таиатари
Wаза Дебана Wаза

Хараи Wаза Хики
Wаза Таиатари
Wаза Дебана Wаза
Тсуки Wаза

ОЈИ WАЗА

Нуки Wаза

Нуки Wаза Каесхи
Wаза

Нуки Wаза Каесхи
Wаза Суриаге
Wаза

Нуки Wаза Каесхи
Wаза Суриаге
Wаза Уцхиотосхи
Wаза

*

*

*

*

*

1-3

1-5

1-7

СУБУРИ

КИРИ
КАЕСХИ
УЦХИ КОМИ

КАКАРИ
ГЕИКО
ЈИ ГЕИКО
НИХОН
КЕНДО КАТА

*
*
Окури Асхи
Хираки Асхи
Аyуми Асхи
Јоге Бури Нанаме
Бури Коте, Мен,
До

*

.
6

Правилник о полагању за Кjу и Дан звања КСС
Члан 16
IX Програм полагања за ДАН/мајсторска звања у кендоу.
Полагања за Дан звања ће се одржавати по правилима и протоколима ЕКФ и ФИК.
Ова правила се односе на избор комисије, као и на ток самог полагања.
Члан 17
X Цене полагања за КЈУ и ДАН звања
Трошкови полагања ће бити подељени у 2 категорије:
1. Трошак изласка на испит
2. Трошак регистрације
Члан 18.
Трошкове полагања одређује ТК пре почетка такмичарске сезоне.
Трошкови изласка на испит плаћају се пре почетка полагања.
Трошкови регистрације плаћају се по завршетку полагања.
Сви трошкови се исплаћују на самом полагању представнику организатора.
Члан 19.
Трошкови регистрације су фиксни и биће исплаћени КСС.
Члан 20.
Испитаник ће пре полагања уплатити само трошкове изласка на испит
А ако испитаник заврши полагање успешно, онда плаћа и трошкове регистрације.
Члан 21.
XI Формулар за полагање
На следећој страни је узорак формулара за полагање
Члан 22.

По усвајању Правилника сходно Члану 1 став 1 ТД доставља коначни текст свим
клубовима и органима КСС у року од 3 (три) дана електронском поштом.
Правилник ступа на снагу 7 (седам) дана од дана усвајања.
Технички директор

Владан Вукић
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ФОРМУЛАР ЗА ПОЛАГАЊЕ КЕНДО САВЕЗА СРБИЈЕ
Место/Плаце:_______________________
Датум/Дате:_______________________

Бр.:
Но.:

БЕЛЕШКЕ/НОТЕС

О=прошао/пасс
X=пао/фаил
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Потпис испитивача/Еxаминер сигнатуре
_____________________________
ФОРМУЛАР ЗА ПОЛАГАЊЕ КЕНДО САВЕЗА СРБИЈЕ
Место/Плаце:_______________________
Датум/Дате:_______________________

Бр.:
Но.:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАМЕ АНД
СУРНАМЕ

ПЛАЋАЊЕ/ПАYМЕНТ

ИСПИТ
ЕАXМ

РЕГИСТРАЦИА
РЕГИСТРАТИОН
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Потпис организатора/Организер’с сигнатуре
_____________________________

У Београду 20. децембра 2012.
ПРЕДСЕДНИК КСС:
Милош Павловић
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