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1. člen  

Namen 

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

okriljem Kendo zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) . 

 

2. člen  

Organizacija in izvedba izpitov  

1.Izpite lahko organizira vsak klub ali društvo, ki je član KZS, če zagotovi ustrezne pogoje za 

izvedbo izpitov, ki so navedeni v 2. točki tega člena.  

2. Klub, ki organizira izpite, je dolžan: 

 obvestiti predsednika Kendo komisije in ostale klube o izvedbi izpitov najmanj 2 

tedna pred izpitnim rokom in sporočiti način in rok prijave za kandidate; 

 zagotoviti ustrezno izpitno komisijo, kot navedeno v 4. členu tega pravilnika, in 

predhodno obvestiti predsednika Kendo komisije o sestavi izpitne komisije;    

 zagotoviti primerno dvorano; 

 pripraviti izpitne obrazce za izpitno komisijo; 

 pripraviti izpitne številke za kandidate; 

 zagotoviti ustrezno število motodachi-jev; 

 zagotoviti vodjo izpitnega protokola. 

 

 

3. člen  

Splošna določila za izpitne kandidate 

1. Izpite za kyu stopnjo lahko opravljajo vsi člani klubov ali društev KZS. 

2. Izpite za kyu lahko opravljajo tudi člani ostalih kendo zvez, ki so članice Evropske kendo 

zveze, ob predložitvi pisnega dovoljenja matične zveze. 

3. Pogoji za izpitne kandidate:  

 da lahko kandidat pristopi k izpitu za določeno stopnjo, je potrebno, da usvoji znanje 

in tehnike iz programa za posamezni kyu ter izpolnjuje starostne pogoje; 

 minimalno obdobje, ki mora preteči med opravljanjem izpitov dveh različnih kyu 

stopenj, je 4 mesece; 

 minimalna starost za kyu izpite: 

6. kyu: 7 let 



 

2 
 

5. kyu: 8 let 

4. kyu: 10 let 

3. kyu: 11 let 

2. kyu: 12 let 

1. kyu: 13 let  

 

4. Prijava na izpit:  

 kandidata na izpit prijavi trener oz. vodja kluba; 

 trenerji oz. vodje klubov so odgovorni za pravilen in pravočasen potek prijav izpitnih 

kandidatov.  

 

5. Za priznanje kyu stopnje pridobljene ali podeljene v tujini je potrebno na Kendo komisijo 

KZS podati pisno vlogo z dokazili.  

 

4. člen  

Izpitna komisija 

1. Sestava izpitne komisije: 

Izpitna stopnja Stopnja članov 

izpitne komisije 

Število članov 

izpitne komisije 

Merila za 

opravljen izpit 

6. in 5. kyu 1. dan ali višja 3-5 soglasje vsaj 3 

članov 

4., 3. in 2. kyu 2. dan ali višja 3-5 soglasje vsaj 3 

članov 

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

članov 

 

2. Pred pričetkom izpitov morajo člani izpitne komisije določiti vodjo komisije.  

3. Vsi člani izpitne komisije morajo biti polnoletni. 

 

5. člen  

Izpitne takse 

1. Izpitne takse so enotne za vse klube in se nakazujejo na transakcijski račun kluba, ki 

organizira izpite. Izjema je izpit za 1. kyu, za katerega se taksa nakaže na transakcijski račun 

Kendo zveze Slovenije. 
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V primeru neuspešno opravljenega izpita se izpitna taksa kandidatu ne vrne in jo mora pri 

naslednji prijavi k izpitu ponovno plačati. 

2. Višina izpitnih taks: 

STOPNJA PRIJAVNINA (EUR) REGISTRACIJA (EUR) 

 
6. kyu / / 

5., 4., 3. in 2. kyu 

 
5 / 

1. kyu 

 
7 8 

  

3. Plačilo izpitnih taks: 

 prijavnina za opravljanje stopenj: 5., 4., 3. in 2. kyu mora biti nakazana na 

transakcijski račun kluba, ki izpite organizira, vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita; 

 prijavnina za 1. kyu mora biti nakazana na transakcijski račun KZS vsaj 1 teden pred 

opravljanjem izpita, registracija pa takoj po opravljenem izpitu. 

 

6. člen  

Diplome in potrdila o opravljenem izpitu  

Od 6. do 2. kyu-ja potrdila o opravljenih izpitih izda posamični klub za svoje člane.  

Diplomo za 1. kyu priskrbi KZS.  

Klub, ki organizira izpite za 1. kyu, mora od KZS pridobiti diplomo pred izvajanjem izpitov.  

 

7. člen  

Vodja izpitne komisije mora predsedniku Kendo komisije KZS posredovati seznam 

kandidatov, ki so uspešno opravili izpit, ter poimensko sestavo sodniške komisije, in sicer v 

roku treh dni, v pisni ali elektronski obliki.  

 

 

8.  člen 

Izjeme 

Odstopanja od izpitnega pravilnika (npr. pri sestavi izpitne komisije, izpolnjevanju izpitnih 

pogojev, organizaciji izpitov, izpitnem programu, ipd.)  so možna v izrednih primerih, vendar 

je potrebno predhodno pridobiti soglasje Kendo komisije KZS, ki ga potrdi predsednik 

komisije. 
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9. člen  

Izpitni program 

Vsi začetniki v kendu napredujejo po stopnjah v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem 

pravilniku, začenši z najnižjo stopnjo 6. kyu.  

Izpitni program za stopnje od 6. do 1. kyu-ja je opredeljen v dokumentu 'Izpitni program za 

kyu in dan stopnje v kendu', ki je sestavni del tega pravilnika. 

 

 

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. 

 

 

 

Izpitni pravilnik za kyu 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 

 

 


