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EGZAMINY NA
STOPNIE MISTRZOWSKIE Dan

podczas Gasshuku 2012
14–19 sierpnia 2012

Miejsce: Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś“ 
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz

 
Procedura przystąpienia do egzaminu na stopień mistrzowski

I. Każdy kandydat na egzamin zobowiązany jest przesłać zgłoszenie do biura PZKT. Dotyczy 
to również osób, które po raz kolejny przystępują do egzaminu (tzn. mają poprawkę lub zdają 
egzamin ponownie).

Zgłoszenia  do egzaminu  tylko w formie pisemnej  należy przesyłać do biura PZKT (e-mail: 
pzkt@karate.pl) do dnia 20 lipca 2012 r. (piątek).

II. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Pisemną  zgodę  instruktora   prowadzącego  z  klubu  macierzystego  na  przystąpienie  do 

egzaminu (osoby, które w przeszłości przystępowały do egzaminu i składały zgodę nie muszą 
składać jej ponownie).

2. Wykaz aktywności, na podstawie których uzyskano wymaganą liczbę punktów  . (patrz 
pkt V). 

III. Dodatkowo kandydaci na stopnie 4 Dan i wyższe zobowiązani są do spełnienia warunków 
zawartych w załączonym piśmie z dnia 28.06.2012 r.

IV. Przy zapisie na egzamin należy złożyć 1 zdjęcie legitymacyjne do polskiego dyplomu (dotyczy 
osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu na dany stopień).

V.  Przypominamy,  że warunkiem  przystąpienia  do  egzaminu  na  stopień  mistrzowski  jest 
zdobycie przez kandydata następującej liczby punktów poprzez udział w aktywnościach PZKT:
na 1 Dan – 400 pkt. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających egzamin
na 2 Dan – 800 pkt. w ciągu 24 miesięcy poprzedzających egzamin
na 3 Dan – 1200 pkt. w ciągu 36 miesięcy poprzedzających egzamin 
na 4 Dan – 1600 pkt. w ciągu 48 miesięcy poprzedzających egzamin 
na 5 Dan – 2000 pkt. w ciągu 60 miesięcy poprzedzających egzamin itd. 



Punkty można uzyskać biorąc udział w niżej wymienionych imprezach:

Lp. Nazwa imprezy Ilość punktów

1
Kurs Mistrzowski PZKT 50

2
Międzynarodowe Seminarium prowadzone przez Aviego Rokaha 150

3
Międzynarodowe Seminarium Karate Tradycyjnego Gasshuku 200

4
Konsultacje Dan 50

 
VI. Zapisy i wpłaty na egzamin         
    - w biurze Gasshuku 2012 w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś” w 

dniach 15-18 sierpnia.
 
VII. Koszty egzaminu:
    1 Dan

150USD (opłata rejestracyjna do ITKF) + 100USD lub równowartość (opłata egzaminacyjna)
2 Dan
150USD (opłata rejestracyjna do ITKF) + 200USD lub równowartość (opłata egzaminacyjna) 
3 Dan
150USD (opłata rejestracyjna do ITKF) + 300USD lub równowartość (opłata egzaminacyjna) 
4 Dan
200USD (opłata rejestracyjna do ITKF) + 400USD lub równowartość (opłata egzaminacyjna) 
5 Dan
200USD (opłata rejestracyjna do ITKF) + 500USD lub równowartość (opłata egzaminacyjna)
6 Dan
200USD (opłata rejestracyjna do ITKF) + 600USD lub równowartość (opłata egzaminacyjna)

UWAGA! 
Osoby, które po raz kolejny przystępują do egzaminu na dany stopień, a nie odbierały od nas 
opłaty rejestracyjnej do ITKF dokonują jedynie opłaty w wysokości 100zł.  

Wymagania  egzaminacyjne  na  poszczególne  stopnie  są  dostępne  na  stronie  internetowej 
PZKT http://karate.pl/wymagania_egzaminacyjne.php.

Monika Walczak
Dyrektor Biura
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