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1. člen  

Namen  

S tem pravilnikom so določeni pogoji in način izvedbe izpitov za dan stopnje v kendu pod 

okriljem Kendo zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) . 

Predpisi tega pravilnika so v skladu s sledečimi dokumenti:    

- Standard guideline for dan/kyu examination - International Kendo Federation (2018);   

- EKF rules for dan grading examinations and shogo (2019). 

 

2. člen  

Kvalifikacije izpitnega kandidata  

1. Izpitni kandidat mora biti član kluba ali društva, ki spada pod okrilje Kendo zveze 

Slovenije, ali ostalih zvez, ki so članice Evropske kendo zveze (v nadaljevanju EKF) ali 

Mednarodne kendo zveze (v nadaljevanju FIK), in mora izpolnjevati spodnje zahteve, ki se 

tičejo predpisanega časovnega obdobja treniranja: 
 

Izpitna stopnja Obdobje treniranja Najnižja starost 

1. kyu (ikkyu) - 13 let  

1. dan (shodan) 3 mesece po stopnji 1. kyu 14 let  

2. dan (nidan) eno leto ali več po stopnji 1. dan  

3. dan (sandan) dve leti ali več po stopnji 2. dan  

4. dan (yondan) tri leta ali več po stopnji 3. dan  

5. dan (godan) štiri leta ali več po stopnji 4. dan  

6. dan (rokudan) pet let ali več po stopnji 5. dan  

7. dan (shichidan) šest let ali več po stopnji 6. dan  

8. dan (hachidan) deset let ali več po stopnji 7. dan 46 let ali več 
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2. Kandidati, ki se želijo prijaviti na izpit za 6., 7. ali 8. dan in so stari 60 let ali več, se lahko 

prijavijo na izpit, če so trenirali določeno časovno obdobje kot navedeno v spodnji tabeli: 

Izpitna stopnja Obdobje treniranja 

     6. dan dve leti ali več po stopnji 5. dan 

7. dan tri leta ali več po stopnji 6. dan 

8. dan pet let ali več po stopnji 7. dan 

3. Kandidati, ki niso člani KZS, morajo za pristop k izpitu pridobiti pisno dovoljenje 

predsednika svoje matične zveze. 

 

3. člen  

Sestava izpitne komisije 

1. Usposobljenost izpitne komisije, zahtevano število članov izpitne komisije in merila za 

opravljen izpit so naslednji:  

 

Izpitna stopnja Stopnja članov 

izpitne komisije 

Število članov 

izpitne komisije 

Merila za 

opravljen izpit 

1. dan 4. dan ali višja 5 soglasje vsaj 3 

članov 

2. dan 5. dan ali višja 5 soglasje vsaj 3 

članov 

3. dan 5. dan ali višja 5 soglasje vsaj 3 

članov 

4. dan 6. dan ali višja 6 soglasje vsaj 4 

članov 

5. dan 7. dan ali višja 6 soglasje vsaj 4 

članov 

6. dan 7. dan ali višja 6 soglasje vsaj 4 

članov 

7. dan 7. dan ali višja 6 soglasje vsaj 4 

članov 
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2. Če pri izpitih za 4. dan ali višje dan stopnje zahtevanega števila usposobljenih in primernih 

članov izpitne komisije ni mogoče zagotoviti po določbah tega člena, se lahko število članov 

zmanjša na 5. V tem primeru za odločitev o opravljenem izpitu zadostuje soglasje najmanj 4 

članov izpitne komisije. 

 

4. člen  

Izvajanje izpitov  

1. KZS v skladu s splošnimi izpitnimi smernicami FIK in EKF  lahko organizira izpite do 

stopnje 5. dan. 

2. Način izvajanja in preverjanja izpitov za dan stopnje določi KZS, ki tudi imenuje člane 

izpitne komisije glede na določila 3. člena. Če zvezi primanjkuje usposobljenih članov izpitne 

komisije, da bi se izpolnil kriterij glede števila članov kot določeno v 3. členu, lahko oblikuje 

izpitno komisijo z vključitvijo usposobljenih članov iz ostalih zvez-članic Evropske kendo  

zveze (EKF) ali Mednarodne kendo zveze (FIK).  

 

3. Organizacija izpitov za stopnje 6. in 7. dan je v domeni EKF. 

4. Izpit za 8. dan se izvaja samo na Japonskem.  

5. KZS mora o izvedbi dan izpitov obvestiti EKF vsaj 2 meseca pred izvedbo izpitov in 

pridobiti predhodno strinjanje EKF o sestavi izpitne komisije.  

 

5. člen  

Izdaja potrdila in vodenje evidence 

KZS vsakemu kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izda potrdilo s podpisom predsednika 

zveze. Zveza mora pravilno voditi evidenco dan stopenj.  
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6. člen  

Izpitne takse 

1. Višina izpitnih taks: 

STOPNJA PRIJAVNINA (EUR) REGISTRACIJA (EUR) 

1. kyu  7 8 

1. dan 15 20 

2. dan 20 30 

3. dan 30 50 

4. dan 50 70 

5. dan 70 100 

 

2. Prijavnina se mora nakazati pred izpitom v časovnem roku, ki ga določi organizator, stroški 

registracije pa se v primeru uspešno opravljenega izpita poravnajo neposredno po njem. 

 

3. V primeru neuspešnega opravljanja izpita se prijavnina kandidatu ne vrne in jo mora pri 

naslednji prijavi k izpitu ponovno plačati. 

 

7. člen  

Izpitni predmeti 

1. Izpitni predmeti so sledeči: 

 

Izpitna stopnja Izpitni predmeti 

1. kyu kirikaeshi, izpitna borba (2x), Nippon kendo kata: 1-3 

1. dan izpitna borba (2x), Nippon kendo kata: 1-3 

2. dan izpitna borba (2x), Nippon kendo kata: 1-5 

3. dan izpitna borba (2x), Nippon kendo kata: 1-7 

4. dan, 5. dan izpitna borba (2x), Nippon kendo kata: 1-10 

 

2. Če kandidat ne opravi del izpita, ki se nanaša na Nippon kendo kate, potem ko uspešno 

opravi izpitno borbo, mu je dovoljeno opravljati izključno neuspešno opravljen del izpita 

ponovno na naslednjem izpitu. Ta posebna obravnava se lahko za posamičnega kandidata 



 

5 
 

izvede le enkrat. Če kandidat tudi drugič ne opravi zahtevanega dela izpita, mora ponoviti ves 

izpit v celoti. 

 

8. člen  

Kriteriji za ocenjevanje dan stopenj (fuyo kijun) 

1. Pri dan izpitih izpitna komisija ocenjuje uspešnost kandidatov pri posamični dan stopnji 

glede na sledeče kriterije:   

(1) Osrednji kriterij za 1., 2. in 3. dan je stopnja kihon-a - osnovnih tehnik, ki jih izvede 

kandidat. Član izpitne komisije ovrednoti, ali se je kandidat naučil in pravilno usvojil 

osnovne tehnike. 

(2) Osrednji kriterij izpitov za 4. in 5. dan je nivo osnovnih in naprednih tehnik (kihon in 

oyo waza). Član izpitne komisije ovrednoti, ali se je kandidat popolnoma naučil in ali 

je sposoben izvesti osnovne in napredne tehnike. 

(3) Osrednji kriterij izpitov za 6. in 7. dan je sposobnost prikaza jiri (tehnika in teorija). 

Poleg osnovnih in naprednih tehnik član izpitne komisije ovrednoti, ali ima kandidat 

zadostno znanje o jiri - razumevanje praktičnih tehnik kot tudi teoretičnih načel, ki so 

vsebina teh tehnik. 

(4) Osrednji kriterij izpitov za 8. dan je prikaz najvišje stopnje jiri-ja, ki se imenuje tudi 

jiri-itchi (popolno ponotranjenje ji in ri). Kandidat je ocenjen glede na njegovo 

sposobnost, da prikaže poglobljeno razumevanje jiri-itchi-ja poleg vseh prej 

omenjenih kriterijev za stopnje 7. dan in nižje.  

2. Ocenjevalne točke  (chakugan-ten) 

Vsak član izpitne komisije je v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji pri ocenjevanju izpita 

pozoren na sledeče točke:    

1., 2. in 3. dan 

(1) Chakuso in reiho: kandidatov izgled, pravilno oblečena kendo-gi in hakama, pravilna drža 

shinaja (chakuso); ustrezno obnašanje in etiketa (reiho). 

(2) Pravilna drža 

(3) Datotsu (udarci in vbodi) v skladu s pravilnimi, osnovnimi kendo tehnikami 

(4) Močan duh (kisei) 

4. in 5. dan 

Enaki kriteriji kot za predhodne stopnje se nanašajo tudi na te stopnje, z dodatnimi zahtevami: 

(1) stopnja obvladanja naprednih kendo tehnik; 
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(2) stopnja prikazane mentalne osredotočenosti in telesne izvedbe; 

(3) strateške sposobnosti potrebne za nadzor in zmago v borbi. 

6., 7. in 8. dan  

Pri ocenjevanju teh dan stopenj se od kandidatov pričakuje višji nivo tehničnega znanja. 

Upoštevajo se vsi kriteriji in točke kot pri predhodnih stopnjah, poleg tega pa še dodatni  

točki:  

(1) Razumevanje riai-ja: kandidat mora biti sposoben izvesti tehnike in se premikati na način, 

ki je racionalen in namenski.  

(2) Fukaku in hinkaku: prikaz lastnega stila, ki je dostojanstven in eleganten. 

 

9. člen  

Shogo naziv  (Renshi, Kyoshi, Hanshi)   

KZS kot članica EKF  lahko svojim članom podeli shogo naziv.  

Shogo nazive se ob določenih izpolnjenih pogojih kandidata (6. dan stopnja in višje, itd.) 

podeli za izjemne osebne kvalitete in dosežke predvsem pri organizacijskem in učiteljskem 

vidiku delovanja v zvezi ter na mednarodnem nivoju.  

Shogo nazivi se uradno registrirajo pri EKF. Registracija shogo naziva pri EKF znaša 100 

EUR. 

Za pridobitev shogo naziva se upoštevajo pogoji navedeni v dokumentu: EKF Model Rules 

for Shogo, As awarded by Member Federations (2013). 

 

10.  člen 

 

V primeru neupoštevanja določil tega pravilnika bo Kendo komisija sprejela vse potrebne 

ukrepe za odpravo vseh evidentiranih kršitev. Drugostopenjski organ je Izvršni odbor KZS. 

Določila tega pravilnika tolmači Kendo komisija.  

Izvršni odbor KZS pravilnik po potrebi lahko dopolnjuje in spreminja. 
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Izpitni pravilnik za dan stopnje v kendu je predlagala Kendo komisija, sprejel pa ga je 

Izvršni odbor KZS na seji:  

Kraj in datum: video seja, 18.4. 2021 

 

Podpis:  Peter Topić, predsednik Kendo zveze Slovenije 

 


