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Kendo zveza Slovenije 2021 
 

1. člen 

Namen 

S tem pravilnikom so določeni pogoji in način izvedbe izpitov za kyu in dan stopnje v iaidu 

pod okriljem Kendo zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) . Zaradi različnih zahtev pri 

opravljanju izpitov je pravilnik razdeljen na poglavji, ki ločeno obravnavata izpite za kyu in 

za dan stopnje. 

Predpisi tega pravilnika so v skladu z naslednjimi dokumenti:    

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

v nadaljevanju Določila FIK);   

- European Kendo Federation Rules for Dan Grading Examinations and Shogo (2019) – 

(v nadaljevanju Določila EKF). 

 

2. člen 

Podrobni kriteriji 

Podrobni kriteriji in zahtevane kate za pridobitev posamezne stopnje so navedeni v Prilogi 

Izpitnega pravilnika (v nadaljevanju Priloga), ki je sestavni del tega pravilnika. Vsebino 

Priloge po potrebi dopolnjuje Iaido komisija. 

Za ocenjevanje pravilnosti izvedbe Seitei kat se uporabljajo določila Zen Nippon Kendo 

Renmei Iai – English Version Manual (2014) – (v nadaljevanju Določila ZNKR) 

 

I. KYU STOPNJE 

3. člen 

Organizacija in izvedba izpitov  

1. Izpite sme organizirati vsak klub ali društvo, ki je član KZS, če lahko zagotovi ustrezne 

pogoje za izvedbo.  

2. Klub, ki organizira izpite, je dolžan: 

 obvestiti predsednika Iaido komisije in ostale klube najmanj 3 tedne pred izpitnim 

rokom in sporočiti način ter rok prijave za kandidate; 

 zagotoviti ustrezno izpitno komisijo, kot je navedeno v 5. členu tega pravilnika in 

predhodno obvestiti predsednika Iaido komisije o sestavi komisije;    
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 zagotoviti primerno dvorano; 

 pripraviti izpitne obrazce za sodniško komisijo; 

 pripraviti izpitne pole za kandidate; 

 posredovati izpitne pole prijavljenim kandidatom najmanj 1 teden pred izpitom, v 

pisni ali elektronski obliki. 

 

4. člen 

Splošna določila za izpitne kandidate 

1. Izpite lahko opravljajo vsi člani klubov ali društev KZS. 

2. Izpite lahko opravljajo tudi člani drugih kendo zvez, ki so članice Evropske kendo zveze, 

ob predložitvi pisnega dovoljenja matične zveze. V tem primeru se za sporazumevanje 

uporablja angleški jezik. 

3. Pogoji za izpitne kandidate:  

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

in tehnike iz programa za posamezno kyu stopnjo ter izpolnjuje starostne pogoje; 

 minimalna starost, pri kateri se lahko opravlja prvi izpit (5. kyu) je dopolnjenih 15 let, 

minimalno obdobje, ki mora preteči pred opravljanjem izpita za naslednjo višjo 

stopnjo, pa je 6 mesecev;  

 če kandidat ne opravi izpita, lahko izpit za isto kyu stopnjo ponovno opravlja po 

preteku najmanj 3 mesecev;  

 

4. Prijava na izpit:  

 kandidata na izpit prijavi trener oz. vodja kluba; 

 trenerji oz. vodje klubov so odgovorni za pravilno in pravočasno prijavo izpitnih 

kandidatov.  

5. Za priznanje kyu stopnje, pridobljene v tujini, je potrebno na Iaido komisijo podati pisno 

vlogo z dokazili.  
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5. člen 

Izpitna komisija 

1. Sestava izpitne komisije: 

Izpitna stopnja Stopnja članov 

izpitne komisije 

Število članov 

izpitne komisije 

Merila za 

opravljen izpit 

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

članov 

2. in 1. kyu 3. dan iaido ali višja 4-5 soglasje vsaj 3 

članov 

 

2. Izpitno komisijo za izpite za 5., 4., in 3. kyu določi vodja kluba, ki organizira izpite. Ta je 

načeloma tudi vodja komisije, če za to izpolnjuje pogoje. Če jih ne, pa tisti član izpitne 

komisije, ki ima najvišjo dan stopnjo.  

3. Izpitno komisijo za izpite za 2. in 1. kyu določi vodja Iaido komisije, ki je hkrati tudi vodja 

izpitne komisije. 

 

6. člen 

Izpitne takse 

1. Izpitne takse za 5., 4. in 3. kyu s tem pravilnikom niso določene in so v domeni kluba, ki 

organizira izpite. V kolikor jih klub zaračuna, ne smejo presegati višine izpitne takse za 2. 

kyu. Izpitne takse za 2. in 1. kyu so obvezne v višini, kot je navedeno v tabeli. Izpitne takse 

do vključno 2. kyu se nakazujejo na račun kluba, ki organizira izpite, za 1. kyu pa na račun 

KZS. 

2. Višina izpitnih taks: 

Stopnja Prijavnina (EUR) Registracija (EUR) 

5., 4., 3. kyu največ do višine takse za 2. kyu / 

2. kyu 5 / 

1. kyu 7 8 
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3. Plačilo izpitnih taks: 

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

izpita, registracija pa neposredno po uspešno opravljenem izpitu. 

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

pri naslednji prijavi na izpit ponovno plačati. 

 

7. člen 

Diplome in potrdila o opravljenem izpitu 

Od 5. do 2. kyu potrdila o opravljenih izpitih izda posamezni klub za svoje člane, s svojim 

podpisom jih potrdi predsednik Iaido komisije.  

Diplomo za 1. kyu priskrbi KZS.  

Klub, ki organizira izpite za 1. kyu, mora od zveze pridobiti diplome pred izvajanjem izpitov.  

 

8. člen 

Vodja izpitne komisije mora predsedniku Iaido komisije posredovati seznam kandidatov, ki 

so uspešno opravili izpit, ter poimensko sestavo sodniške komisije in sicer v roku treh dni, v 

pisni ali elektronski obliki.  

 

 

9. 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 dovoljenje Iaido komisije, ki ga izda predsednik komisije. 

 

10. člen 

Izpitni program  

1. Izpitni program od 5. do 2. kyu se deli na praktični in teoretični del, izpit za 1. kyu pa 

obsega samo praktični prikaz znanja.  

2. Praktični del izpita vsebuje reiho in prikaz določenih 5 kat iz nabora 12 Seitei Iai kat po 

Določilih ZNKR. Podrobna merila ter kriteriji za uspešno opravljen praktični del izpita 

vključno z naborom obveznih kat za posamezno stopnjo so navedena v Prilogi. 
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3. Teoretični del izpita vsebuje pisni in ustni preizkus znanja. Za pisni preizkus mora kandidat 

predhodno pravilno izpolniti izpitno polo, ki jo pred samim izpitom odda predsedniku izpitne 

komisije. Ustni preizkus znanja se izvede neposredno po praktičnem delu izpita na način, da 

člani izpitne komisije kandidatu zastavijo do največ 3 vprašanja, na katera mora kandidat 

odgovoriti neposredno, brez pomoči učnega gradiva. Podrobna merila za teoretični del 

vključno s primerom obrazca izpitne pole so navedena v Prilogi. 

4. Za uspešno opravljen izpit od 5. do 2. kyu šteje, če kandidat opravi tako praktični kot 

teoretični del izpita. Če kandidat katerega od teh ne opravi, mora ponavljati oba dela. 

 

II. DAN STOPNJE 

 

11. člen 

Kvalifikacije izpitnega kandidata  

1. Izpitni kandidat mora biti član kluba ali društva, ki spada pod okrilje KZS ali ostalih zvez, 

ki so članice EKF ali FIK in mora izpolnjevati spodnje zahteve glede predpisanega časovnega 

obdobja treniranja: 
 

Izpitna stopnja Obdobje treniranja Najnižja starost 

1. dan najmanj 6 mesecev po doseženi stopnji 1. 

kyu 

18 let ali več 

2. dan  eno leto ali več po doseženi stopnji 1. 

dan 

 

3. dan  dve leti ali več po doseženi stopnji 2. dan  

4. dan  tri leta ali več po doseženi stopnji 3. dan  

5. dan  štiri leta ali več po doseženi stopnji 4. 

dan 

 

6. dan  pet let ali več po doseženi stopnji 5. dan  

7. dan  šest let ali več po doseženi stopnji 6. dan  



 

6 
 

 

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 doseženi stopnji 5. dan 

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

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

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

predsednika svoje matične zveze. 

 

12. 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 stopnje zahtevanega števila usposobljenih in primernih 

članov izpitne komisije ni mogoče priskrbeti po določilih tega člena, se lahko število članov 

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

članov izpitne komisije. 

 

13. člen 

Izvajanje izpitov  

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

stopnje 5. dan. 

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

izpitne komisije skladno z določili 12. člena. Če zveza nima na razpolago dovolj primernih 

članov izpitne komisije, lahko sestavi izpitno komisijo z vključitvijo usposobljenih članov iz 

drugih zvez – članic EKF ali 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 uradno obvestiti EKF najmanj 2 meseca pred izvedbo 

izpitov in pridobiti predhodno strinjanje EKF o sestavi izpitne komisije.  

 

14. člen 

Izdaja potrdila in vodenje evidence 

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

zveze. Zveza mora odgovorno voditi evidenco nosilcev dan stopenj.  
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15. člen 

Izpitne takse 

Višina izpitnih taks: 

 

Stopnja Prijavnina (EUR) Registracija (EUR) 

1. dan 15 20 

2. dan 20 30 

3. dan 30 50 

4. dan 50 70 

5. dan 70 100 

 

Plačilo izpitnih taks: 

 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. 

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

pri naslednji prijavi na izpit ponovno plačati. 

 Pri izpitih za stopnje nad 5. dan se višina vseh taks obračunava skladno z določili 

organizatorja. 

 

16. člen 

 

Vsebina in obseg prikaza praktičnega znanja: 

1. Nabor obveznih ZNKR Iai tehnik je določen na dan izpita. Koryu tehnike niso določene in 

niso obvezne. Glede koryu tehnik se odloči kandidat sam. Zahtevano število tehnik je 

navedeno v spodnji tabeli: 

Stopnja Število tehnik Časovni okvir* 

1. do 3. dan 5 določenih tehnik v okviru 12 ZNKR Iai kata  do 6 minut 

4. in 5. dan 

5 določenih tehnik v okviru 12 ZNKR Iai kata 

(namesto prve od njih lahko kandidat izvede eno 

koryu tehniko) 

do 6 minut 

6. in 7. dan 

6 določenih tehnik v okviru 12 ZNKR Iai kata 

(namesto prvih dveh od njih lahko kandidat 

izvede dve koryu tehniki) 

do 7 minut 
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* Prekoračitev predpisanega časovnega okvirja ni nujno izločilni dejavnik, ampak o tem v vsakem 

konkretnem primeru odloča izpitna komisija glede na celostni vtis o znanju kandidata ter glede na dolžino 

prekoračitve časa. 

2. Osnovna določila: 

- torei (priklon meču) se izvede po Določilih ZNKR (opisano v Prilogi); 

- izpitni čas se meri od priklona v smeri shomen po vstopu v izpitni prostor do trenutka, 

ko po zaključnem priklonu kandidat stoji zravnano z mečem ob strani; 

- izpit se izvaja z vadbenim mečem (iaito) vsaj do stopnje 4. dan; 

- uporaba ostrega meča je dopustna pri izpitu za 5. dan pod pogojem, da to odobri 

izpitna komisija; 

- uporaba ostrega meča je obvezna pri izpitih od vključno 6. dan naprej, razen če to ni 

dopustno po predpisih, ki veljajo v državi, v kateri se organizira izpit. 

3. Dodatni kriteriji za ocenjevanje (Chakugan-ten): 

Poleg Določil ZNKR, ki se uporabljajo za ocenjevanje pravilnosti izvedbe kat  (Priloga), se 

pri izpitih posebna pozornost nameni naslednjim elementom nastopa: 

1. dan do 3. dan: 

- primeren nastop in upoštevanje pravil vedenja (reiho); 

- natančen nukitsuke in kiritsuke (izvlek meča in rez); 

- natančen chiburi ter pravilen kot rezila meča; 

- natančen noto (vračanje meča). 

  

4. in 5. dan (poleg prej naštetih kriterijev): 

- umirjenost; 

- metsuke (pravilen pogled); 

- kihaku (energičnost); 

- usklajenost duha, meča in telesa. 

 

6., 7., 8. dan in višje: 

Pri izpitih od 6. do 8. dan se upošteva vse doslej navedene točke, pri čemer se v vsem 

zahteva večja tehnična dovršenost. Poleg tega se ocenjuje še naslednja elementa: 

 

- riai (razumevanje praktičnega bistva tehnik); 

- fukaku in hinkaku (eleganca in dostojanstvo izražena skozi lastni stil ter pristop k 

izvedbi). 
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17. 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 ali višje in 

skladno s pravili EKF) podeli za izjemne osebne vrline in dosežke zlasti na področju 

organizacije ter izobraževanja v okviru lastne zveze, kot tudi 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 (dokument je dostopen na spletni strani 

EKF). 

 

18. člen 

 

Določila tega pravilnika tolmači Iaido komisija.  

Izvršni odbor KZS lahko ta pravilnik po potrebi dopolnjuje in spreminja. 

 

 

 

Izpitni pravilnik za kyu in dan stopnje v iaidu je predlagala Iaido komisija, sprejel pa ga je IO 

KZS na seji:  

Kraj in datum: Slovenska Bistrica, 18. 4. 2021 

Podpis:  Peter Topić, predsednik Kendo zveze Slovenije 

 


