NOTA INFORMATIVA EXAMENS DAN
Es recorda als practicants d’ Aikido, tal com es va comentar a l'Assemblea de principis d'any 2016, que
aquest any entra en vigor el nou reglament per poder accedir als exàmens Dan.
Així doncs, per poder presentar‐se a la convocatòria de pas de grau es podrà accedir mitjançant 2 vies *:
Cursos (punts) i/o via Tècnica.
* Hi hauria una tercera opció d'accedir al grau Dan corresponent, via recompensa (amb circular pròpia)

La diferència entre via cursos o via tècnica és reduir en un any el temps de permanència per
poder presentar‐se al següent grau.

Via cursos (punts)
El practicant pot accedir al grau corresponent després de la permanència de l’últim grau (que li
correspongui segons al grau al que es vulgui optar) més, l'assistència de cursos /entrenaments
federatius.
Permanència i punts requerits:
Per accedir al:

1er Dan cal 1 any de permanència ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6 punts
Per 2n Dan calen 2 anys de permanència‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐8 punts
Per 3er Dan calen 3 anys de permanència‐‐‐‐‐‐‐‐‐10 punts
Per 4rt Dan calen 4 anys de permanència‐‐‐‐‐‐‐‐‐12 punts
Per 5è Dan calen 5 anys de permanència‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐14 punts
Per 6è Dan calen 6 anys de permanència‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐16 punts

Els cursos i entrenaments federatius seran valorats de la següent manera:
‐ Curs internacional Estartit: 2 punts**(si es fa sencer, sinó contaria 0,5 punts cada mig dia realitzat)
‐ Curs internacional Nevi Vural, 2 punts**(si es fa sencer, sinó contaria 0,5 punts cada mig dia realitzat)
‐ Curs Mestre Nacional: 1 punt**
‐ Entrenament federatiu (Tècnics Nivell I): 0,5 punts**
**Els punts NO seran acumulatius un cop realitzat l'examen. (el comptador es reiniciaria a zero i per obtenir el següent Dan
caldria aconseguir de nou els punts necessaris, amb la permanència que correspongui). Però, els punts SÍ són acumulatius
dintre de la permanència si el candidat no s'ha presentat a la convocatòria d'examen vigent)

Via Tècnica
Per accedir als exàmens per la via tècnica, NO és necessària l'assistència a cap curs o entrenament
federatiu, però, en aquest cas, el temps de permanència necessari per poder presentar‐se a
la convocatòria serà incrementat en un any (segons grau a optar)
La permanència quedaria d'aquesta manera:
Per 1er Dan calen 2 anys de permanència
Per 2n Dan calen 3 anys de permanència
Per 3er Dan calen 4 anys de permanència
Per 4rt Dan calen 5 anys de permanència
Per 5è Dan calen 6 anys de permanència
Per 6è Dan calen 7 anys de permanència
Amb via cursos, caldrà assistir als cursos i entrenaments federatius, mentre que per la via tècnica
no, però, s'incrementa en un any l'espera per poder accedir‐hi.
És una normativa que dictamina la RFEJYDA.

Per més informació o resolució de dubtes, consultar amb el delegat del dpt. d'Aikido.
IMPORTANT: Per poder presentar‐se als exàmens, cal també tenir en compte les llicències
federatives necessàries segons el grau al qual s'opti i la informació requerida de la circular dels exàmens.

