
WYKAZ STOPNI KYOKUSHIN KARATE I KOLORÓW PASÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
(wykaz stopni,  pasów i terminów zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi)

Lp. Kyu: Kolor pasa: Ilość i kolor
pagonów:

Kolor wyróżniającego
pagona:

Generalne uwagi:

1. 10,1  pomarańczowy  1 czerwony Egzaminy w grudniu lub styczniu i w czerwcu oraz dodatkowy na 10.1 – 6.2 kyu w marcu.

2. 10,2  pomarańczowy  2 czerwone  Dla uczestników obozu klubowego możliwość zdawania egzaminu do 6 kyu włącznie.

3. 10,3  pomarańczowy  3 czerwone  UWAGA: Nie uznawane są egzaminy zdawane poza Klubem i bez zgody Shihana.

4. 9,1  pomarańczowy  1 czerwony niebieski Udział w egzaminie po zakwalifikowaniu przez instruktora/sensei  prowadzącego treningi.

5. 9,2  pomarańczowy  2 czerwone niebieski      Minimalny odstęp między egzaminami zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi:
(min. 4 kolejne miesiące treningu tzn. 4 miesiące potwierdzone opłaconymi składkami

członkowskimi  i zalecaną obecnością minimum 4 razy w miesiącu na treningach).
Udział w Klubowym letnim obozie  karate   jest  traktowany jako kolejny miesiąc treningu.

6. 9,3  pomarańczowy  3 czerwone niebieski

7. 8,1  niebieski  1 czerwony

8. 8,2  niebieski  2 czerwone Można zdawać dwa pierwsze egzaminy w jednym terminie na 10.1 i 10.2 kyu oraz 10 i 9 kyu.

9. 8,3  niebieski  3 czerwone  Egzamin na 8.1 kyu – wymagany wiek 10 lat. 

10. 7,1  niebieski  1 czerwony żółty  Egzamin na 7.1 kyu – wymagany wiek 11 lat.

11. 7,2  niebieski  2 czerwone żółty Egzamin na 6.1 kyu – wymagany wiek 12 lat.

12. 7,3  niebieski  3 czerwone żółty Dopuszczenie do egzaminu na 6 kyu – wymagany wiek 14 lat.

13. 6,1  żółty  1 czerwony Dopuszczenie do egzaminu na 4 kyu ukończone 16 lat, na 2 kyu wymagany wiek 18 lat.

14. 6,2  żółty  2 czerwone  Składkę egzaminacyjną na konto Klubu należy uregulować przed egzaminem.

15. 6  żółty - Wpłata do POK przez Klub wraz z listami egzaminacyjnymi do 5 dni po egzaminie.

Zdany egzamin upoważnia do noszenia pasa w kolorze certyfikatu.
Pagony do naszycia na pas zostaną wręczone po zdanym egzaminie - w DOJO.

Pagon wyróżniający – naszyć jako pierwszy za naszywką.
Termin otrzymania certyfikatu do 1 miesiąca po zdanym egzaminie.


