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1.

ÚVOD

Tento Zkušební řád judo navazuje na zkušební řády, které platily v minulosti v Československém a
Českém svazu juda (ČSJu) a je v souladu se zkušebními řády vyspělých judistických států. Svojí
skladbou a zařazením technik je v souladu se současnou legislativou EJU a IJF.
Zkušební řád ČSJu stanovuje předepsané stupně technické vyspělosti KYU a DAN. Určuje
technické, teoretické a morální podmínky pro povolování a vykonání zkoušek.
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2.

STUPNĚ TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI

2.1 Stupně technické vyspělosti KYU
Stupně technické vyspělosti KYU jsou rozděleny do devíti úrovní a jsou barevně rozlišeny
Způsob řazení a barevného rozlišení je uveden v tabulce č. 1
Stupně technické vyspělosti KYU jsou rozděleny do devíti úrovní a jsou barevně rozlišeny
Způsob řazení a barevného rozlišení je uveden v tabulce č. 1:
•

skládání zkoušek na technické stupně KYU je podmíněno základní čekací lhůtou
minimálně 6 měsíců;

•

Žáci do 10 let by měli vykonávat zkoušky vždy na půlený pásek.

•

dvoubarevné, půlené stupně KYU se zkouší do 3. KYU a do věku 14- ti let.

•

Starší abonenti vykonávají vždy pásky jedné barvy, nepůlené. Zkouška žáků od 10 do
14 let by měla záležet na úvaze trenéra. Ten může posoudit, jestli bude žák skládat
zkoušku na půlený, nebo přímo na celý pásek

•

u pásků půlených je možno lhůtu mezi zkouškou na jednotlivé pásky zkrátit (dle
uvážení trenéra) až na 5 měsíců;

•

podmínkou pro připuštění ke zkoušce na vyšší technický stupeň je, aby žadatel
prokázal kdy, na jaký technický stupeň a u kterého zkušebního komisaře poslední
zkoušku složil.
Jedná se o údaje, které musí být zaevidovány v centrální evidenci (CE).

Tabulka 1: technické stupně KYU
Technický stupeň

Barva pásu

6. KYU

bílý pás

6/5. KYU

bílo-žlutý pás

5. KYU

žlutý pás

5/4. KYU

žluto-oranžový pás

4. KYU

oranžový pás

4/3. KYU

oranžovo-zelený pás

3.KYU

zelený pás
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2.KYU

modrý pás

1.KYU

hnědý pás

2. 2. Stupně technické vyspělosti DAN
Stupně technické vyspělosti DAN jsou rozděleny do jednotlivých stupňů od nejnižšího po
nejvyšší dle tabulky č. 2

Tabulka 2. technické stupně DAN
Technický
stupeň

3.

Japonský výraz

Barva pásu

1. DAN

ŠO DAN

černý pásek

2. DAN

NI DAN

černý pásek

3. DAN

SAN DAN

černý pásek

4. DAN

JO DAN

černý pásek

5. DAN

GO DAN

černý pásek

6. DAN

ROKU DAN

černý nebo červenobílý pás

7. DAN

ŠIČI DAN

černý nebo červenobílý pás

8. DAN

HAČI DAN

černý nebo červenobílý pás

9. DAN

KU DAN

černý nebo červený pás

10. DAN

JU DAN

černý nebo červený pás

PODMÍNKY PRO SLOŽENÍ ZKOUŠEK KYU a DAN

3.1 Podmínky pro složení zkoušek KYU
Každý český judista, který se hlásí ke zkoušce na jakýkoliv stupeň KYU musí:
 být aktivním členem ČSJu evidovaným v CE
 splňovat podmínky stanovené v tomto zkušebním řádu
 předložit platnou evidenční kartu včetně uhrazených členských poplatků na příslušné
roční období a vyznačením složení poslední zkoušky
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Zkoušky na technický stupeň KYU
 se provádějí bez předchozí písemné žádosti, a to na základě domluvy kandidáta a jeho
trenéra se zkušebním komisařem (ZK), který má oprávnění zkoušet na příslušný stupeň, je
řádně registrován a má platnou třídu
 zkouška je prováděna vždy podle platného zkušebního řádu ČSJu. Za dodržení
předepsaných ustanovení je zodpovědný zkušební komisař
 zkušební komisař si vede evidenci o prováděných zkouškách na předepsaného tiskopisu,
který po skončení zkoušky zašle (neprodleně) administrátorovi příslušného Krajského
svazu juda (KSJu) k zaevidování do CE. Zároveň s tiskopisem zašle i stanovený poplatek
předepsaný pro jednotlivé zkoušky. (viz platné ekonomické směrnice ČSJu).
 administrátor KSJu nejprve zkontroluje, zda ZK měl oprávnění zkoušet a pak provede
změnu v CE
 bez splnění těchto podmínek není zkoušky platná

3.2 Podmínky pro složení zkoušek DAN
Každý český judista, který se hlásí ke zkoušce na jakýkoliv stupeň DAN:
 musí být aktivním členem ČSJu evidovaným v CE
 musí splňovat podmínky stanovené tímto zkušebním řádem (ZŘ)
 musí předložit platnou evidenční kartu, kde je patrné, že má uhrazený členský poplatek
na příslušné roční období a s vyznačením data složení poslední zkoušky
Zkouška na technický stupeň 1. DAN
 je v kompetenci KSJu
 zkouška se povoluje na základě písemné žádosti na předepsaném tiskopisu
 zkoušky provádí zkušební komisař s platnou licencí
 zkouška na 1. DAN musí být vykonána před jmenovanou, minimálně dvou člennou komisí
ve vhodných tréninkových prostorách
 poplatek za zkoušku (viz ekonomické směrnice) přísluší KSJu, kterého je zkoušený členem.
Toto ustanovení neplatí, je-li zkouška složena v rámci školení trenérů II. Třídy. V tom
případě připadne poplatek ČSJu
 evidenci danů provádí administrátor KD ČSJu
Zkoušky na technický stupeň 2. DAN a vyšší
 jsou povolovány na základě písemné žádosti na předepsaném (řádně vyplněném a
potvrzeném) tiskopisu
 zkoušky na stupeň 2. a 3. DAN povoluje jmenovaná komise KD
 KD ČSJu jmenuje složení zkušební komise
 KD v rámci svých kompetencí vyhlašuje každoročně termín a místo, kde se v tom kterém
roce uskuteční seminář a následné zkoušky
 v případě, že je v některé oblasti (místě) ČR dostatečný zájem o uspořádání zkoušek mimo
vyhlášený termín je možno po domluvě s vedením KD (výjimečně) takovou akci povolit
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KD jmenuje tříčlennou komisi, která zkoušky provede a zároveň jmenuje i jejího
vedoucího
zkoušky proběhnou obvykle ve dvou dnech. První den je konzultační (je považován za
seminář) a druhý den jsou veřejné zkoušky
předseda komise potvrdí úspěšné složení zkoušky a její platnost kandidátovi v jeho
průkaze juda. O výsledku zkoušky zašle neprodleně zprávu (na předepsaném formuláři)
administrátorovi KD ČSJu a ten zavede změnu do CE ČSJu
vybrané poplatky (viz ekonomické směrnice ČSJu) předá předseda zkušební komise
ekonomovi ČSJu
veškerou evidenci danů provádí administrátor KD ČSJu
přihlášení ke zkouškám se provádí výhradně na předepsaném tiskopise (Žádost o
vykonání zkoušky DAN)
tento formulář musí být vyplněn a potvrzen ve všech kolonkách a je dostupný na
www.czechjudo.cz – v oddělení Komise ČSJu, Kolegium danů
formulář musí být odeslán adresu KD minimálně měsíc před uvažovanou zkouškou

3. 3. Podmínky pro povolování zkoušek na technický stupeň DAN
Povolování zkoušky na stupně dan se řídí přesnými předpisy, které jsou uvedeny v následujících
tabulkách a které se řídí závaznými předpisy EJU a IJF.
Zkoušky na 1. až 3. dan
Zkoušky v této skupině skládají judisté, kteří splňují podmínky uvedené v tabulce 3 a kteří
dosahují výborných sportovních výsledků a jsou vzorem i v oblasti morální, technické a teoretické.
Jsou uznávanou osobností ve svém oddíle i v regionu. Kontinuálně, (bez přerušení činnosti) jsou
zapojeni do judistického hnutí. Žádost se předává na předepsaném formuláři.

Zkoušku povoluje a zkouší:


o povolení zkoušky na 1. Dan rozhoduje příslušný VV KSJu na základě doporučení klubu



o povolení zkoušky na 2. a 3. Dan rozhoduje komise KD na základě doporučení oddílu a
příslušného KSJu.



Komise se vyhrazuje právo zkoušku nepovolit, pokud přihlášku ke zkoušce nedostane
v předepsaném předstihu



Zkouší komise jmenovaná KD
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Tabulka č. 3
Podmínky pro povolení zkoušky na technické stupně DAN
DAN

minimální
věk

získaný
stupeň

poslední
zkouška

Doporučení

1. DAN

18

1. KYU

2roky

2. DAN

20

1. DAN

3. DAN

23

2. DAN

Povolení

Kata

Klub

KSJu

Ano

2 roky

Klub a KSJu

KD ČSJu

Ano

3 roky

Klub a KSJu

KD ČSJu

Ano

Zkoušky na 4. - 6. dan


o povolení zkoušky na 4. – 6. Dan rozhoduje VV ČSJu na návrh KD. Zkouší komise
jmenovaná KD



při povolování zkoušky je vždy třeba komplexně posoudit, zda uchazeč splňuje všechny
předepsané podmínky uvedené v tabulce č. 4 a jako osobnost je zralý vykonat zkoušku

Tabulka č. 4
DAN

Rozhodčí

Trenéři

Funkcionáři

Národní rozhodčí Výchova úspěšných
4. DAN
závodníků

5. DAN

6. DAN

Závodníci

Významná práce
v komisích ČSJu nebo
KSJu

Medailisté z MEJ,
MSJ, ME 23

Mezinárodní
rozhodčí

Významná práce pro
RD seniorů nebo
juniorů s výraznými
výsledky

Člen pléna ČSJu- 2
volební období

Medailista z ME, 1.
MSJ, účast na OH

Rozhodčí na MS
nebo OH

Významná práce pro
RD seniorů nebo
juniorů s výraznými
výsledky

Předseda ČSJu - 2
volební období, člen
představenstva 3
období významná
práce pro EJU

Medailista OH, MS, 1.
ME
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Poznámky:
-

Po ukončení sportovní kariery může VV ČSJu povolit zkoušku závodníkovi na příslušný
stupeň bez ohledu na předešlý technický stupeň

-

VV ČSJu si vyhrazuje právo od zkoušky upustit a udělit (čestný) Dan

Zkoušky na 7. a vyšší dan
Udělení 7. a vyššího danu je v kompetenci EJU a IJF. ČSJu nemá právo o těchto stupních
rozhodovat. Může pouze EJU/IJF udělení navrhnout/doporučit

4.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO SLOŽENÍ ZKOUŠEK KYU a DAN

Tabulka č. 8 poplatky za zkoušku KYU
KYU

Poplatek za zkoušku

Odměna zkušebnímu
komisaři

6. KYU – 1. KYU

V kompetenci oddílu

V kompetenci oddílu

Odvod regionálnímu svazu
(KSJu) při zápisu KYU do
centrální evidence

30,- Kč

1.2 Ekonomické podmínky pro složení zkoušky DAN
oTabulka č. 9 poplatky za zkoušku DAN
Poplatky za zkoušku na DAN
DAN
1. DAN

Náhrady zkušebním komisařům (ZK)
Poplatek

Příjem

1.500,- Kč

KSJu

2. DAN

2.000,- Kč

ČSJu

3. DAN

2.500,- Kč

ČSJu

4. DAN

3.000,- Kč

ČSJu

5. DAN

3.500,- Kč

ČSJu

6. DAN

4.000,- Kč

ČSJu

Cestovné, stravné, a nocležné.
Odměna zkušebnímu komisaři 500,-kč.
Poplatek za konzultaci 500.-kč.

7. DAN

Uděluje EJU (IJF)

8. DAN a vyšší.

Uděluje EJU (IJF)
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Na úspěšné složení zkoušky má uchazeč jeden pokus a dvě opravy. Pokud není zkoušený ani
v jednom z těchto pokusů úspěšný je nutno, aby zkoušku vykonal v dalším vyhlášeném termínu.
Nejdříve však za půl roku od termínu posledního pokusu. Neúspěch při zkoušce není důvodem
k vrácení poplatků. V dalším platném termínu musí žadatel opět splnit předepsané (tedy i
ekonomické) směrnice svazu.
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