REGULAMIN
UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ EGZAMINATORKICH
NA STOPNIE UCZNIOWSKIE
w POLSKIM ZWIĄZKU KARATE FUDOKAN
Wprowadzony Uchwałą Zarządu PZKF z dnia 18.01.2013 r.
§1.
Polski Związek Karate Fudokan jest jedyną organizacją sportową uprawnioną do przeprowadzania
egzaminów i wydawania dyplomów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie w zakresie karate
Fudokan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.
1. Celem wprowadzenia niniejszego Regulaminu jest standaryzacja centralnego systemu
weryfikowania i nadawania stopni kyu i dan w dyscyplinie Karate Fudokan w Polsce.
2. Egzaminator Polskiego Związku Karate Fudokan na stopnie kyu i dan w Karate Fudokan
jest osobą szczególnego zaufania i nieposzlakowanej opinii oraz cieszącą się autorytetem
w polskim środowisku Karate Fudokan.
3. Egzaminator Polskiego Związku Karate Fudokan posiada wystarczające doświadczenie,
wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu oceniać umiejętności innych adeptów Karate
Fudokan zgodnie z zatwierdzonymi Wymaganiami Egzaminacyjnymi PZKF.
4. Kandydatury na Egzaminatorów PZKF na stopnie kyu zgłasza Zarząd rodzimego Klubu.
5. Zgłoszone kandydatury Egzaminatorów PZKF na stopnie kyu opiniuje Komisja
Metodyczno-Szkoleniowa PZKF, a zatwierdza je Zarząd PZKF.
6. Nadanie uprawnień egzaminatora odbywa się po spełnieniu wszystkich wymagań oraz
odbytym i zaliczonym szkoleniu dla egzaminatorów.
7. Kandydatury na Egzaminatorów PZKF na stopnie dan zgłasza i opiniuje Komisja
Metodyczno-Szkoleniowa PZKF, a zatwierdza je Zarząd PZKF w drodze powołania
uchwały.
8. Uprawnienia Egzaminatora PZKF nadaje się na czas określony – rok kalendarzowy.
Uprawnienia nadane w trakcie roku ważne są do 31 grudnia danego roku.

§3.
Egzaminator na stopnie uczniowskie 9-7 kyu
1. Uprawnionym do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni 9-7 kyu jest egzaminator,
który uzyska ten tytuł po ukończonym kursie i zdanym pozytywnie egzaminie przed komisją
wyznaczoną przez Zarząd PZKF.
2. Dopuszczenie do egzaminu następuje po spełnieniu przez kandydata następujących
warunków:
A) Uprawnienia zawodowe – minimum instruktor sportu karate fudokan,

B) Aktualna licencja Trenerska (Coach) PZKF,
C) Stopień mistrzowski minimum 2 DAN zarejestrowany, nostryfikowany lub zweryfikowany
w PZKF,
D) Ukończony 21 rok życia,
E) Wypełnienie i przedstawienie właściwego wniosku do Zarządu PZKF,
F) Przedstawienie pisemnego wniosku własnego klubu macierzystego skierowanego do
Zarządu PZKF,
G) Podpisanie zobowiązania lub umowy określającej zasady nadawania stopni kyu
w PZKF.

§3.
Egzaminator na stopnie uczniowskie 9-4 kyu
1. Uprawnionym do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni 9-4 kyu jest egzaminator,
który uzyska ten tytuł po ukończonym kursie i zdanym pozytywnie egzaminie przed komisją
wyznaczoną przez Zarząd PZKF.
2. Dopuszczenie do egzaminu następuje po spełnieniu przez kandydata następujących
warunków:
A) Uprawnienia zawodowe – minimum instruktor sportu karate fudokan,
B) Aktualna licencja Trenerska (Coach) PZKF,
C) Stopień mistrzowski minimum 3 DAN zarejestrowany, nostryfikowany lub zweryfikowany
w PZKF,
D) Ukończony 25 rok życia,
E) Wypełnienie i przedstawienie właściwego wniosku do Zarządu PZKF,
F) Przedstawienie pisemnego wniosku własnego klubu macierzystego skierowanego do
Zarządu PZKF,
G) Podpisanie zobowiązania lub umowy określającej zasady nadawania stopni kyu
w PZKF.

§4.
Egzaminator na stopnie uczniowskie 9-1 kyu
1. Uprawnionym do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni 9-1 kyu jest egzaminator,
który uzyska ten tytuł po ukończonym kursie i zdanym pozytywnie egzaminie przed komisją
wyznaczoną przez Zarząd PZKF.
2. Dopuszczenie do egzaminu następuje po spełnieniu przez kandydata następujących
warunków:
A) Uprawnienia zawodowe – minimum trener II klasy w karate,
B) Aktualna licencja Trenerska (Coach) PZKF,
C) Stopień mistrzowski minimum 4 DAN zarejestrowany, nostryfikowany lub zweryfikowany
w PZKF,
D) Ukończony 30 rok życia,
E) Wypełnienie i przedstawienie właściwego wniosku do Zarządu PZKF,
F) Przedstawienie pisemnego wniosku własnego klubu macierzystego skierowanego do
Zarządu PZKF,
G) Podpisanie zobowiązania lub umowy określającej zasady nadawania stopni kyu
w PZKF.

§5.
Prawa egzaminatorskie nabyte przed dniem 18.01.2013 r.
1. Osoby, które nabyły prawa egzaminatorskie przed datą 18.01.2013 roku, zachowują te
prawa do dnia 31.12.2015 roku z zastrzeżeniem konieczności okresowego odnawiania
ważności licencji egzaminatorskich zgodnie z postanowieniami Zarządu PZKF.
2. Osoby posiadające uprawnienia egzaminatorskie w PZKF, a nie spełniające wymagań
powyższego Regulaminu, mają obowiązek dopełnienia tych wymagań pod rygorem
utraty uprawnień z dniem 31.12.2015 roku.

§6.
Traci ważność Regulamin Uzyskiwania Uprawnień Egzaminatorskich Na Stopnie Uczniowskie
w Polskim Związku Karate Fudokan z dnia 05.05.2008 r.

Zarząd PZKF

