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Regulamentul EKF pentru examinare si Shogo 

 

 

 

1. Principii de baza 
 

EKF nu organizeaza examene pentru gradul Kyu, acestea sunt in deplina autoritate si 

responsabilitate a tarilor membre EKF. 

In general standardele de examinare sunt conforme cu” Standard Guidelines for 

Dan/Kyu Examinations” emise de Federatia Internationala de Kendo(FIK) aprobate 

de Adunarea Generala din Taipei(Taiwan) in data de 06 dec. 2001 (in cele ce 

urmeaza standarde de examinare FIK). 

 

1.1. Examinari nationale 

Orice tara membra EKF poate organiza examene de grad de la 1 la 5 Dan cu 

respectarea standardelor de examinare FIK si a celorlalte reguli mentionate aici. 

 

1.2. Examinari organizate de EKF 

Cu ocazia examinarilor nationale, EKF poate adauga examene de grad pentru 6 si 7 

dan conform principiilor de mai jos. 

Cu ocazia evenimentelor organizate de EKF, cum a fi seminarii de arbitraj, 

campionate de kendo, iaido sau jodo, etc. se poate organiza de catre EKF examinare 

de la 1 la 7 dan cu o comisie de examinare constituita conform standardelor de 

examinare FIK si a prezentelor reguli; examinarea de la 6 dan se organizeaza 

conform hotararilor Adunarii Generale tinuta la Barcelona in aprilie 1992 cu ajutorul 

unei delegatii de la All Japan Kendo Federation urmand regulile AJKF de constituire a 

comisiei de examinare pe cat de mult posibil. 

 

2. Comisiile de examinare 

 

2.1 Comisiile de examinare trebuie sa fie constituite conform regulilor ce 

urmeaza.  

In cazuri exceptionale cand este imposibil de a atinge numarul cerut de candidati 

pentru 4 Dan si mai mult , numarul examinatorilor poate fi redus la 5. In acest 

caz, consensul a 4 examinatori este necesar pentru decizia de trecere a 

examenului. 
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In special in acest caz examinarea nu va fi valida fara o explicatie scrisa si 

aprobarea prealabila a Directorului Tehnic al EKF. 

 

2.2 Comisiile de examinare trebuie sa fie constituie conform standardelor de 

examinare FIK(calificarea examinatorilor, numarul de examinatori ceruti si 

cvorumul minim pentru decizia de trecere a examenului) 

 

Gradul examinat(dan) Examinatori  Numar  Criteriu  

  1  4 Dan si peste     5  consensul a min.3 

  2  5 Dan si peste     5  consensul a min.3 

  3  5 Dan si peste     5  consensul a min.3 

  4  6 Dan si peste     6  consensul a min.4 

  5  7 Dan si peste     6  consensul a min.4 

  6  7 Dan si peste     6  consensul a min.4 

  7  7 Dan si peste     6  consensul a min.4 

 
2.3 Cerintele pentru candidati trebuie sa fie conform standardelor de examinare 

FIK, care precizeaza ca toti candidatii trebuie sa fie membrii legitimati in tara de 

origine si sa aiba cel putin urmatoarele perioade minime intre examene si varsta: 

 

Gradul examinat(dan) Perioada minima  intre examene  Varsta   

 Shodan  3 luni dupa examenul penntru ikkyu           minim 14 ani 

 Nidan   1 an dupa examenul pentru shodan  

 Sandan  2 ani dupa examenul pentru nidan 

 Yondan  3 ani dupa examenul pentru sandan 

 Godan   4 ani dupa examenul pentru yondan 

 Rokudan  5 ani dupa examenul pentru godan 

 Nanadan  6 ani dupa examenul pentru rokudan 

 

2.4 Regulile de examinare pentru mai mult de 7 dan sunt mentionate in articolul 

7 din standardele de examinare FIK. 

 

3. Autorizarea Presedintelui 

Candidatii straini trebuie sa prezinte organizatorilor examinarii autorizarea 

presedintelui (a se vedea articolul 08.01 din statutul EKF). 
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4. Desfasurarea examinarilor 

      4.1. Examinari nationale 

Examinarile nationale se vor desfasura conform standardelor de examinare FIK. 

 

      4.2. Examinari EKF 

        

4.2.1.Subiectele de examinare sunt: 

          

Gradul examinat(dan) Subiecte examinare 

 

                     De la 1 la 7 dan    Meciuri si Kata 

 

4.2.2 .Examenul de Kata este organizat astfel: 

 

Gradul examinat(dan) Subiecte examinare 

 

Shodan   Tachi ippon-gohonme(1-5) 

Nidan    Tachi ippon-nanahonme(1-7) 

  Sandan si peste  Tachi ippon-nanahonme(1-7) si kodachi 

      Sanbon(1-10)  

 

4.3. Nota: Daca un candidat nu trece examenul de kata se poate permite 

reluarea aceastuia o singura data cu ocazia unei examinari tinute 

ulterior. 

 

5. Proceduri administrative pentru toate examinarile 

5.1. Toate examinarile nationale trebuie sa fie anuntate catre EKF cu cel putin 2 

luni in avans si vor fi publicate de catre tara membra EKF organizatoare in 

calendarul european; aceasta modalitate va da posibilitatea ca oricine sa 

participle. 

5.2. Pentru orice examinare in afara tarii candidatul trebuie sa prezinte 

autorizarea scrisa a presedintelui federatiei. 

5.3. Din motive practice este recomandata cu tarie folosirea modelului de 

inscriere asa cum este publicata pe website: aceasta contine toate datele 

necesare si semnatura presedintelui este echivalentul permisiunii scrise cerute. 

5.4. Informarea catre EKF trebuie sa cuprinda compunerea comisiei de 

examinare, respectarea standardelor de examinare, oferirea posibilitatii ca 

Directorul Tehnic al EKF sa aprobe examinarea, asa cum a fost decis cu ocazia 

Adunarii Generale din Budapesta in 2004 si gradele ce sunt posibil a fi obtinute. 
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5.5. Trecerea examenului va fi consemnata in “yellow cards”(carnetul galben) 

pentru candidatii cu grad mai mare de shodan; acesta va fi returnat dupa 

examinare membrilor EKF; conform hotararilor Adunarii Generale din 22 aprilie 

2004 tinuta la Budapesta carnetul galben va fi semnat de catre Directorul Tehnic 

al EKF sau o alta persoana desemnata de acesta(a se vedea articolul 08.04 din 

statutul EKF); tarile membre EKF vor tine la zi evidenta online a examinarilor. 

5.6. Indiferent daca examinarile sunt tinute sau nu sub autoritatea EKF, taxa de 

inscriere trebuie platita in avans iar taxa de inregistrare trebuie platita imediat 

dupa examinare de catre candidatii care au trecut examenul; tara organizatoare 

va decide cuantumul taxelor, dar recomandarea noastra este ca taxele cerute sa 

fie bazate pe cele prezentate in acest regulament. 

5.6.1. pentru examinarile nationale, organizatorii vor incasa atat taxa de 

inscriere cat si taxa de inregistrare 

5.6.2. pentru examinarile organizate de EKF, urmatoarele taxe de inscriere 

trebuie sa fie platite reprezentantului EKF inainte de examinare: 

Gradul examinat(dan)      Taxa de inscriere 

 
   1    10 euro 

   2    15 euro  

3    25 euro  

   4    40 euro  

   5    60 euro 

   6    90 euro  

   7    120 euro  

  
5.6.3. pentru examinarile organizate de EKF, urmatoarele taxe de inregistare 

trebuie sa fie platite reprezentantului EKF de catre candidatii care au trecut 

examenul: 

Gradul examinat(dan)      Taxa de inregistrare 

 
   1    15 euro 

   2    25 euro  

3    40 euro  

   4    60 euro  

   5    90 euro 

   6    120 euro  

   7    160 euro  
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6. Shogo 

Conform art.08.07 din statutul EKF fiecare tara membru EKF poate acorda 

membrilor sai titluri Shogo (Renshi, Kyoshi si Hanshi) pentru calitati personale si 

realizari remarcabile in activitatile de predare si administratie. Titlurile Shogo 

vor fi  inregistrate dupa ce regulile fiecarei tari membru EKF de acordare 

a acestor titluri au fost inaintate Directorului Tehnic al EKF si au fost 

aprobate impreuna cu doi membri ai SCG(secretariat general) selectati 

de catre Adunarea Generala. 

Pentru fiecare titlu Shogo inregistrat se va plati o taxa de 100 euro catre EKF. 

 

7. Examinari pentru Iaido si Jodo 

7.1. Toate regulile mai sus prezentate sunt valabile si pentru examinarile Iaido si 

Jodo 

7.2. Pentru Iaido subiectele de examinare sunt: 

Gradul examinat(dan)       Subiecte examinare 

 
de la 1 la 3 dan 5 kata ZNKR(prima din Shitei-waza poate 

fi inlocuita cu Koryu-Kata) 

  de la 4 la 5 dan  4 kata ZNKR si Koryu-kata(1 la alegere) 

  de la 6 la 7 dan  3 kata Shitei waza Z-NKR si 2 Koryu-kata 

  
Incepand cu examenul pentru 6 dan shinken este obligatoriu. Timpul scurs este 

luat in considerare, dar nu exista o limita stricta de timp. 

7.3. Pentru Jodo, pana la o alta notificare,  subiectele de examinare sunt 

aceleasi. 

 

Orice fel de comentariu referitor la aspectele administrative va rugam sa le trimiteti 

la secretariatul general al EKF.  

Pentru aspectele tehnice, cum ar fi compunerea comisiei de examinare, va rugam sa 

contactati Directorul Tehnic al EKF. 

 

Semnat pentru aprobare: 

Comitetul Director al EKF 

 

 

Alain DUCARME   Hein ODINOT   Jean-Pierre RAICK 

Presedinte    Vice-Presedinte  Director Tehnic 

 

 

 

Dieter HAUCK        Raf BERNAERS 

Trezorier        Secretar General 


