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GRADUERINGSREGLEMENT
A Indledning
1.

Bestemmelserne i gradueringsreglementet vedtages af årsmødet.

2.

Bestyrelsen er øverste ankeinstans for spørgsmål om reglementets fortolkning.

B Administration
1.

Reglerne administreres af Gradueringsudvalget (forkortes til G-udvalget) der består af tre personer, valgt efter
reglerne i Judo Danmarks vedtægter afsnit 9.

2.

Udvalgets adresse er formandens adresse, såfremt det siddende udvalg ikke træffer en anden bestemmelse.

C Eksaminatorer
1.

G-udvalget godkender gradueringseksaminatorer. Godkendelsen, der gælder for to år ad gangen, meddeles ved
påtegning i eksaminators judolicens.

2.

Forinden en judoka kan indstilles som gradueringseksaminator kræves at han/hun:
er over 21 år,
er gradueret mindst 1. Dan,
har gennemgået et kursus for gradueringseksaminatorer.

3.

Indstillingen gøres til G-udvalget af den klub, den pågældende er medlem af.

D Kursus for eksaminatorer
1.

Kursus for gradueringseksaminatorer afholdes på G-udvalgets initiativ med mindst to kurser pr. år - ét i øst- og
ét i vestkredsen.

2.

Meddelelse om tid og sted for kurser udsendes til klubberne senest fire uger før kursets start.

3.

For deltagelse i kurser betales et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

E Prøvekommission
1.

Kun de af G-udvalget godkendte eksaminatorer kan tildele judograder.

2.

Ved prøver til andre kyu-grader end 1. kyu kræves én eksaminator.
Ved prøve til 1. kyu kræves:
a. to eksaminatorer med 1. Dan, hvoraf den ene skal være fra
fremmed klub, eller
b. én eksaminator med 2. Dan eller højere grad.
Ved prøver til Dan-grader skal prøvekommissionen bestå af mindst tre eksaminatorer, hvoraf mindst én skal
være medlem af G-udvalget og kun én må være tilknyttet samme klub som eksaminanden.
forts.
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Ved graduering af et medlem af G-udvalget skal prøvekommissionen sammensættes af bestyrelsen.
Kommission skal bestå af G-udvalgets 2 faste medlemmer samt 1 udenforstående eksaminatorer med mindst
3. Dan, og medlemmer af denne prøvekommission kan ikke gradueres ved samme lejlighed.
3.

Ved prøver til Dan-grader skal eksaminatorerne tilsammen have mindst tre grader højere end eksaminanden.
Prøvekommissionen skal sammensættes af mindst tre judoka, hvoraf kun den ene må være under 25 år.

4.

Eksaminatorer, der udpeges og deltager i en kommission til graduering til Dan-grader, skal have
gradueringsret, og den forlænges med 2 år fra den pågældende graduering.
Gradueringsudvalget kan dog i særlige situationer dispensere med hensyn til gradueringsret.

5.

Graduering til kyu-grader kan ske i de enkelte klubber. Graduering til Dan-grader kan kun ske ved specielle
nationalgradueringer i G-udvalgets regi.
Der skal arrangeres mindst to nationalgradueringer om året, én i øst- og én i vestkredsen.

F Gradueringen
1.

For at bestå en prøve til en kyu-grad skal eksaminanden opnå mindst 6 point og til en Dan-grad mindst 9 point
ud fra følgende kriterier:
Bedømmelsesskala:
5 point = Perfekt
4 point = Godt
3 point = Tilfredsstillende
2 point = Ikke tilfredsstillende
1 point = Uantageligt

2.

Der bedømmes i følgende tre kategorier:
1.

Kata:

Bedømmes ud fra katas korrekte gennemførelse.
Ved prøver til kyu-grader udgår dette punkt.
Ved særlig god udførelse, kan gradueringen afsluttes efter udført kata.

2.

Praktik:

Pensumkravenes praksis bedømmes ud fra udførelsens effektivitet og
hensigt. Praktik kan bedømmes ved kata.

3.

Forståelse:

Under bedømmelsen af forståelse vurderes følgende:
- Stil, hilsen, gi, hygiejne, m.m. (kan bedømmes ved kata).
- Indsigt i dommerregler.
- Teori
a. tilrettelæggelse af træning,
b. opbygning af teknik,
c. træningsmetoder.

3.

Anvendelse af pointskala:
A. Der må kun gives hele point.
B. 5 point skal i praksis være næsten uopnåeligt.
C. 1 point i kata, praktik eller forståelse = ikke bestået.

4.

G-udvalget fastlægger niveau for bedømmelserne. Ved kurser for eksaminatorer skal kursisterne bibringes
dette grundlæggende bedømmelsesniveau og derved sikre en ensartet bedømmelse ved alle prøver.

5.

Gradueringen gennemføres efter reglerne i afsnit Q.
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G Pensum til graduering
1.

I judopensum er i billeder og tekst beskrevet de tekniske og teoretiske kundskaber, en judoka skal have for at
bestå en gradsprøve. Pensum til en grad består af såvel det under den pågældende grad som det under de
forudgående grader nævnte stof.

2.

Ved prøver til 4. kyu eller højere skal enhver teknik kunne udføres til begge sider. Nage-waza skal kunne
udføres under bevægelse.

3.

Kata til Dan-grader opdeles på følgende måde:
A.
B.
C.
D.

Renraku-no-kata's første serie.
Renraku-no-kata's anden serie.
Nage-no-kata's tre første serier.
Nage-no-kata's to sidste serier.

Til 1. Dan:

A eller C.

Til 2. Dan:

Vises en hel kata. Enten A + B eller C + D.

Til 3. Dan:

Hele den kata, som ikke er vist til 2. Dan. (A + B eller C + D).

Til 4. Dan:

Katame-no-kata.

Kata, der er vist til tidligere prøver, bør ikke være første krav til ny prøve.
Til 5. Dan skal kandidaten selv udarbejde en kata eller lave en demonstration af specialteknikker til
lejligheden..
4.

Ved eksamination til 4. kyu sen. og 3. kyu jun. skal eksaminanden gennem yaku-soku-geiko eller randori vise
nogen forståelse for judokamp og have et elementært kendskab til kampreglerne.
Ved eksamination til 3. kyu sen. og 2. kyu jun. skal eksaminanden gennem randori vise forståelse for
judokamp og bevise kendskab til kampreglerne.
Ved eksamination til 2. kyu sen. og 1. kyu jun. kræves samme forståelse for kamp og kampregler som foran
nævnt. Til 2. kyu sen. må eksaminanden herudover bevise så meget kendskab til kampregler, som det må
kræves af en tidtager og/eller tavlefører.

5.

Gradsprøverne skal aflægges i den i pensumhæftet nævnte rækkefølge.

H Indstilling til graduering
1.

Forinden en judoka kan eksamineres i teknik og teori, skal han/hun være indstillet til gradsprøve af sin klub.
Indstillingen foretages på de dertil beregnede gradueringsbegæringer.

2.

Klubben attestere gennem sin indstilling, at forudsætningerne for prøveaflæggelse er tilstede jf. afsnit J.

3.

Prøver til kyu-grader afholdes på klubbens initiativ, ved at denne træffer aftale med en/flere af G-udvalget
anerkendte eksaminatorer. før prøvens begyndelse udleveres de udfyldte gradueringslister til eksaminator.
Efter prøvens afslutning tilbageleveres den attesterede original til klubben.

4.

Ved prøver til Dan-grader sender klubben gradueringslisten til G-udvalget senest to uger før en annonceret
nationalgraduering. Hvis en judoka afvises, meddeles dette klubben en uge før dato for nationalgradueringen.
Efter prøveaflæggelse returneres 1. kopien til klubben med notat om prøveresultatet.

5.

Efter en ikke bestået prøve skal der som minimum gå 2 måneder før en ny prøve.
(Indstilling til graduering til 1. kyu og Dan-grader uden kamppoint se afsnit j.6).
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I Gradueringsgebyr
1.

Der skal betales et gradueringsgebyr for hver bestået gradsprøve. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

2.

Gradueringsgebyret inddrives ved salg af gradueringsmærker til klubberne.

3.

Ved prøver til kyu-grader udleverer klubben gradueringsmærker til den/de af G-udvalget anerkendte
eksaminator/er, der indklæber mærket i licensen ud for den aktuelle grad og skriver sit navn henover mærket.

4.

Ved prøver til Dan-grader medtager eksaminanden gradueringsmærket til prøven.

5.

Ingen i Judo Danmark er bemyndiget til at kvittere for en bestået gradsprøve, medmindre der først er indklæbet
et gyldigt gradueringsmærke.

6.

Ved overførsel og genindførsel i ny licens betales ikke gebyr.

J Forudsætninger for indstilling til graduering
1.

Ved indstilling til 5. kyu sen./jun. Skal judokaen være i besiddelse af gyldig judolicens. Til højere grader skal
licensen have været gyldig i mindst den i pensumhæftet anførte minimumstid. Har en judolicens været ude af
kraft i en periode, medtages denne periode ikke i beregningen af minimumstiden.

2.

Fra den nærmest forudgående gradsprøve skal mindst være gået den under de enkelte grader anførte
minimumstid.
For Dan-grader, der ikke er anført i pensumhæftet, er minimumstiden mellem:
1. og 2. Dan......2 år.
2. og 3. Dan......3 år.
3. og 4. Dan......4 år.

3.

Judoka under 12 år kan kun indstilles til børne-grader. Og Judoka over 12 men under 15 år kan kun indstilles
til ungdoms-grader. Judoka fra og med 15 år kan kun indstilles til senior-grader.
Judoka under 17 år kan ikke indstilles til Dan-grader.
Judoka under 19 år kan ikke indstilles til 2. Dan.
Judoka under 22 år kan ikke indstilles til 3. Dan
Judoka under 26 år kan ikke indstilles til 4. Dan.
Judoka under 30 år kan ikke indstilles til 5. Dan.

4.

Judoka under 30 år skal, før de kan indstilles til 1. kyu og 1. Dan, opnå kamppoint efter følgende
retningslinier:
Minimumstid + op til 6 mdr.
skal opnås 100 kamppoint.
Minimumstid + fra 6 mdr. til 1 år
skal opnås 80 kamppoint.
Minimumstid + fra 1 år til 2 år
skal opnås 60 kamppoint.
Minimumstid + fra 2 år til 3 år
skal opnås 40 kamppoint.
Minimumstid + mere end 3 år
skal opnås 20 kamppoint.
Judoka under 30 år skal, før de kan indstilles til 2., 3. og 4. Dan, opnå kamppoint efter følgende retningslinier.
Minimumstid + op til 2 år skal opnås 150 kamppoint.
Minimumstid + fra 2 år til 4 år
skal opnås 100 kamppoint.
Minimumstid + mere end 4 år
skal opnås 50 kamppoint.
Kamppoint til 5. Dan vurderes i hvert enkelt tilfælde. der skal dog være opnået medalje ved EM, VM eller OL.
Højere grad end 5. Dan kan ikke opnås ved kampresultater.
Judoka, der er fyldt 30 år, skal opnå 90%, 31 år 80%, 32 år 60%, 33 år 40% og 34 år 20% af forannævnte
kamppoint. - Til graduering til 1. Dan skal dog mindst være opnået 20 kamppoint og til højere Dangrader
mindst 30 kamppoint.
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Kamppoint gives for resultater opnået ved landskampe, internationale og nationale mesterskaber, samt ved
pokalturneringen. Dog kan alle points ikke opnås ved pokalturnering.
Ved graduering til 1. Dan og højere kan højst 75% være opnået ved pokalturneringen.
Kamppoint til dangrader kan opnås, ved juniorstævner U/20 og U/23 hvor EJU eller IJF invitere hertil.
Kampe i danmarksturneringen for hold kan være pointgivende, forudsat at kampen er dømt af en anerkendt licensdommer,
og pointene er indskrevet af denne.

Kampe i danmarksturneringen for hold kan være pointgivende, forudsat at kampen er dømt af en af sektionen
anerkendt licensdommer, og pointene er indskrevet af denne.
Ved landskampe og internationale kampe gives altid 10 point for vundne kampe.
Ved internationale kampe forstås turneringer indbudt af de nationale forbund.
Ved nationale kampe gives point efter reglerne i stk. J.5.
Kamppoint skal for at kunne anerkendes registreret kamp for kamp på kampkortet.
Kun de kamppoint, der er opnået i perioden 12 mdr. før gradueringen, kan medregnes.
For damerne gælder kamppoint dog i 24 mdr.
5.

Kamppoint gives efter følgende skala:
Scoringer:
Ved kampe mod modstandere, der er mere end 1 grad
lavere, dog min. 2. kyu sen.
Ved kampe mod modstandere, der er 1 grad lavere,
dog min. 2. kyu sen.
Ved kampe mod modstandere af samme grad.
Ved kampe mod modstandere, der er 1 grad højere.
Ved kampe mod modstandere, der er mere end
1 grad højere.
Sejr ved sogo gaeshi regnes som waza-ari.

6.

Ippon

Waza-ari

Yoku

Koka

4

3

2

1

7
10
13

5
7
9

3
5
6

2
3
4

16

11

8

5

Indstilling til graduering til Dan-grader uden kamppoint:
En forudsætning for graduering uden kamppoint er:
Indstilling skal foretages af en klub mindst 2 mdr. inden den relevante nationalgraduering.
Den skriftlige indstilling skal omfatte en kort skitsering af den judomæssige karriere, herunder:
1. Kampmæssige resultater.
2. Aktiviteter i klubben med hovedvægt på perioden siden sidste graduering.
3. Aktiviteter på nationalt niveau med hovedvægt på perioden siden sidste graduering.
4. Dato for sidste graduering.
Aktiviteter på klubniveau: Skal have fungeret som træner/leder eller lignende i en DJU-klub i hele den
relevante periode.
Aktiviteter på nationalt niveau: Medlem af Judo Danmarks ledelse eller dommer med A- eller B-licens i hele
perioden eller personer med særlig tilknytning til udvalgene.
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Tidskrav:
Alle tider er minimumstider. Har man været gradueret uden kamppoint, kan man ikke senere gradueres med
kamppoint.
Minimumstiderne til:
2. til 1. kyu:
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan

under 35 år
18 mdr.
3 år

over 35 år
1 år
18 mdr.

4 år
5 år

2 år
3 år

5 år
7 år

3 år
5 år

5 år
7 år

3 år
4 år

7 år
9 år

4 år
7 år

2. Dan til 3. Dan:
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint

6 år
8 år

4 år
6 år

3. Dan til 4. Dan:
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint
Tredje graduering uden kamppoint

6 år
8 år
10 år

4 år
6 år
8 år

4. Dan til 5. Dan:
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Aktiviteten skal være af exceptionel art
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint

7 år
9 år

5 år
7 år

1. kyu til 1. Dan:
Første graduering uden kamppoint.
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
Anden graduering uden kamppoint:
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
1. Dan til 2. Dan:
Første graduering uden kamppoint:
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan
Anden graduering uden kamppoint
Aktiv på nationalt plan
Aktiv på klubplan

5. Dan til 6. Dan
Kan kun indstilles ved national aktivitet.
Aktiviteten skal være af exceptionel art
Første graduering uden kamppoint
Anden graduering uden kamppoint
Tredje graduering uden kamppoint

6 år
8 år
10 år

Hver sag vil blive vurderet individuelt efter ansøgning til gradueringsudvalget.
Ved ansøgningen skal de pågældende år være ubrudte.
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Aktiv på klubplan

Aktiv på klubplan

Konkurrence
God udførelse

Teknisk forståelse

Forståelse

Praktik

Se pensum- hæfte

Præsentation af eget
repertoire.

A el. C
Prøvet at være træner

A+B/
C+D
Trænet voksne
Grundlæggende
Kendskab til
skadesbehandling

Kata
Træner-gerning

Min.
Alder

17 År

19 År

3 Dan
Må ikke have været
involveret i sager i DJU af
kriminel karakter

4 Dan
Må ikke have været involveret i
sager i DJU af kriminel karakter

Aktiv på Nat.plan (Medlem
af udvalgene, A el. B
dommer licens, speciel
tilknytning til udvalgene,
osv.)

Aktiv på Nat. plan (Medlem af
udvalgene, A el. B dommer
licens, speciel tilknytning til
udvalgene, osv.)

Medalje ved DM for senior.
Indv

Nr.1 ved DM for senior. Indv

God forståelse udover eget
repertoire

Præsentation af eget
repertoire. Pædagogisk
præsentation af teknikker.

Stor forståelse udover eget
repertoire teoretisk/praktisk
gennemgang af 2 teknikker
Udvalgt i samråd med
Gradueringsudvalget.

Hel kata

Katame-nokata

Klubtræner gennem flere år

Træner gennem mange år for
klubhold. Træner resultater
dokumenteres ved medaljer ved
DM.

22 År

26 År

JUDO DANMARK

2 Dan
Må ikke have været
involveret i sager i DJU
af kriminel karakter

SENESTE REVISION JUNI 2007

Vejledende retningslinier for graduering til Dan-grader uden kamppoint side 7-8

Personligt

1 Dan
Må ikke have været
involveret i sager i
DJU af kriminel
karakter
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5 Dan

6 Dan

7 Dan

Uegennyttigt bidraget til en
positiv udvikling af dansk
judo
Synlig for judo udøvere i
DK.
Må ikke have været
involveret i sager i DJU af
kriminel karakter.

Været en god repræsentant for
dansk judo gennem mange år.
Synlig for judoudøvere i DK. Må
ikke have været involveret i sager i
DJU af kriminel karakter. Været
med til at udvikle judoen og sprede
judoen ved sit virke. Arbejdet
positivt for dansk judo

Samme som til 6. Dan, men
graden skal godkendes af en
enstemmig bestyrelse før prøven.

Administration

Aktiv på Nat. plan (Medlem
af udvalgene, A el. B
dommer licens, speciel
tilknytning til udvalgene,
osv.)

Været i udvalg for DJU gennem
mange år. Været aktiv som dommer
gennem flere år. måske udfærdiget
kompendier for DJU .Haft andre
tillidsposter der kan gavne DJU.
Udarbejdet en afhandling med
relevans og fokus på judo.

Været i udvalg for DJU gennem
mange år. Været aktiv som
dommer gennem flere år. måske
udfærdiget kompendier for DJU
.Haft andre tillidsposter der kan
gavne DJU. Udarbejdet en
afhandling med relevans og
fokus på judo.

Konkurrence

Nr.1 ved DM for senior
Indv Medalje ved NM el.
lign

Nr.1 ved DM for senior
Indv Nr. 1 ved NM el. lign.

Medalje ved World cup, el.lign.

Forståelse
Praktik

Egen Kata udarbejdet efter
aftale med udvalget.

Teoretisk/praktisk gennemgang af
2 teknikker udvalgt i samråd med
G-udvalget.
Kime-no-kata eller Ju-no-kata

2 kataer efter eget valg eller
Teoretisk/praktisk gennemgang
af 2 teknikker
Udvalgt i samråd med
G-udvalget

Træner gennem mange år for
klubhold i 1. div. Trænet landshold
eller assisterende.

Træner gennem mange år for
klub hold i 1. div. Trænet landshold eller assisterende.

Kata

Trænergerning
Min.
Alder

Træner gennem mange år
for klubhold i 1. div. Trænet
lands-hold eller
assisterende.
30 År

Efter gradueringen skal
eksaminandens CV godkendes af
EJU.

40 År

50 År
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8-10 Dan

Administreres
af EJU/IJF
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K Markering af grad
1.

Seniorgrader markeres ved farven på det bælte, der holder judokaens gi-jakke sammen.
Farverne for de enkelte grader er anført i pensumhæftet.
Dan-grader 1-5 dan markeres ved sort bælte.
Dan-grader 6-7 dan markeres med et rødt/hvidt stribet bælte.
Bæltet skal have en længde, så det - efter at være slået om kroppen to gange og bundet i en knude - har to ca.
15 cm. Lange løsthængende snipper.

2.

Børne-grader markeres ved ca. 1 cm. brede bændler i bæltefarven, der syes på de løsthængende snipper på et
hvidt bælte. 5. kyu markeres ved et gult bændel om hver snip ca. 1 cm fra bælteenderne. De efterfølgende
bændler placeres i rækkefølge uden afstand.

3.

Ungdoms-grader markeres med hvide bælter med helfarvede midterstriber.

4.

Judokaen skal bære det bælte, der iht. foranstående markerer den grad, den pågældende har. Andre former for
markeringer af bæltegrader er ikke tilladt.

5.

Judokaens aktuelle grad skal være indført i dennes licens.
Kun de af G-udvalget anerkendte eksaminatorer kan indføre gradsbetegnelser i licensen.
G-udvalget kan forlange licenskontrol til enhver tid og ved ethvert arrangement i Judo Danmark regi.

L Overgang til ungdoms- og seniorgrader
1.

Når en judoka fylder 12 år, ændres de opnåede grader efter følgende skala:
5. kyu børn til 5. kyu ungdom.
4. kyu børn til 4. kyu ungdom.
3. kyu børn til 4. kyu ungdom og kan gradueres til 3. kyu ungdom efter ½ minimumstid.
2. kyu børn til 4. kyu ungdom og kan gradueres til 3. kyu ungdom.
1. kyu børn til 3. kyu ungdom og kan gradueres til 2. kyu ungdom efter ½ minimumstid.

2.

Når en judoka fylder 15 år, ændres de opnåede grader efter følgende skala:
5. kyu ungdom til 5. kyu senior.
4. kyu ungdom til 4. kyu senior.
3. kyu ungdom til 4. kyu senior og kan gradueres til 3. kyu senior efter ½ minimumstid.
2. kyu ungdom til 3. kyu senior og kan gradueres til 2. kyu senior efter ½ minimumstid.
1. kyu ungdom til 2. kyu senior.

3.

Ændringen skal indføres i licensen jf. stk. K.4.

4.

Der kræves ikke gebyr for overførslen.

M Graduering udenfor DJU
1.

Prøver i teori og praktik aflagt udenfor DJU's regi kan anerkendes af G-udvalget. Forudsætningerne herfor er:
a.
b.

At de i afsnittene H og J givne regler om indstilling af klub og forudsætningerne herfor
nøje er fulgt.
At G-udvalgets skriftlige godkendelse af indstillingen er indhentet forud for prøveaflæggelsen
.
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At prøven aflægges for en eksaminator, der er godkendt af et IJF-tilsluttet forbund.
At bevis for, at prøven er bestået, fremsendes til G-udvalget senest en måned efter prøveaflæggelsen.
At judokaen - sammen med det under stk. 4 nævnte bevis - fremsender sin judolicens, der, hvis graden
anerkendes, signeres af G-udvalgets formand.

N Graduering før indmeldelse i DJU
1.

Kyu-grader, som en judoka før sin indmeldelse i DJU har opnået i forbund, der ikke er tilsluttet IJF, kan
anerkendes af G-udvalget. De skal indskrives i licensen af en graduerings-berettiget. Dan-grader, opnået i IJFfremmede forbund, kan ikke anerkendes.

2.

En anerkendelse kan i disse tilfælde kun meddeles for to år.

3.

Indenfor dette tidsrum må judokaen være indstillet til gradsprøve efter nærværende gradueringsreglement.
Indstilling kan ske umiddelbart efter optagelse i DJU uden hensyn til reglerne om minimumstid.
Højeste grad, hvortil indstillingen kan ske, er graden umiddelbart over den grad, judokaen har ved sin
optagelse. Denne grad er ikke anerkendt ved indstilling til en grad over.

4.

Anerkendelse sker efter ansøgning til G-udvalget og meddeles ved påtegning i judokaens judolicens.

O Graduering i udlandet
1.

Judoka, som tidligere er gradueret efter DJU's regler, og som under et ophold i udlandet af over ½ års varighed
er gradueret efter reglerne i opholdslandets judoorganisation, kan opnå godkendelse af de opnåede grader
under forudsætning af, at den organisation, hvori graderne er opnået, er medlem af IJF.

2.

Anerkendelsen sker efter ansøgning til G-udvalget og meddeles ved påtegning i judokaens judolicens.

P Klageinstanser
1.

Klager over forhold under gradsprøver skal fremsendes til G-udvalget senest 8 dage efter den påklagede
hændelse.

2.

Klager sendes gennem klagerens klub. Klager fra enkeltpersoner behandles kun, hvor specielle forhold gør
fremsendelse gennem en klub umulig.

3.

G-udvalgets afgørelse fremsendes til klubben senest 2 mdr. efter klagens modtagelse.

4.

G-udvalgets afgørelse kan ankes for bestyrelsen. Klager, der ikke forud er behandlet af G-udvalget, kan ikke
behandles af bestyrelsen.

Q Retningslinier for gradueringens gennemførelse
1.

Gradueringens begyndelse.
Ved prøvens begyndelse hilser Tori og Uke først på tatamien. Derefter træder de samtidig ind på tatamien, og
med Ayumi-Ashi bevæger de sig til nedenfor viste position. Stående hilsen udføres med samlede fødder - først
mod Kamiza og så mod hinanden. Derefter går de et skridt frem - først på venstre, hvorefter de indtager
Shizen-Hontai og afventer eksaminators spørgsmål.
Ved kata udføres den i kataen beskrevne hilsen.
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Prøve
Eksaminator

X - - - ca. 5,50 m - - - X
Tori
Uke
2.

Gradueringens afvikling.
Under gradueringen må Tori og Uke ikke tale med hinanden.
Ved Nage-Waza under bevægelse skal kastene være en umiddelbar og ubrudt fortsættelse af bevægelsen.
Ved Ne-Waza sørger Tori hele tiden for at indtage den position, hvorunder teknikken er bedst synlig for
eksaminator.

3.

Overgang til prøve i teori.
Når eksaminator tilkendegiver, at prøven i praktik er afsluttet, går Tori og Uke tilbage til udgangspositionen.
Stående med ryggen vendt mod hinanden retter de herefter på gien. Derefter vender de sig med front mod
hinanden og indtager Shizen-Hontai.
Uke forbliver i positionen og kan sætte sig i hvilestilling, mens Tori nu går til en position direkte foran
eksaminator, indtager Shizen-Hontai, og afventer spørgsmål.

4.
Gradueringens afslutning.
Når eksaminator tilkendegiver, at prøven i teori er afsluttet, går Tori tilbage til udgangspositionen og stiller sig
med front mod Uke, og begge indtager Shizen-Hontai.
Prøven afsluttes ved, at Tori og Uke træder et skridt tilbage til samlede ben - først med højre. Tori og Uke
udfører nu hilsen mod hinanden og til afslutning mod eksaminator.
5.

Gradueringer er åbne for publikum, medmindre det virker forstyrrende på gradueringens afvikling.
Den enkelte eksaminand kan dog i særlige tilfælde ønske en lukket graduering.

R

Æresgrader

1.

Alle grader kan gives som æresgrader.

2.

Indstilling til æresgrad sendes til gradueringsudvalget, som vurderer indstillingen med henblik på anbefaling til
bestyrelsen eller begrundet afslag til indstilleren.

3.

Æresgrader kan kun tildeles, hvis indstillingen vedtages enstemmigt af bestyrelsen.

4.

Tildeling af en æresgrad har ikke indflydelse på senere gradueringer.

5.

Ved indstilling til en æresdan forventes der, at man har udført arbejde for Judo Danmark eller unionsarbejde

S

Dispensation

1.

Dispensation kan kun ske ved ansøgning fra G-udvalget til bestyrelsen.
Der skal ikke betales gebyr for en æresgrad. G-udvalget leverer gradueringsmærket.

______________________________________________________________________________
Gradueringsreglementet i dets gældende hovedtræk er vedtaget den 18. november 1978 med den tilføjelse, at
indførelser i "judopas" indtil andet vedtages har samme gyldighed som indførelser i "judolicens".
De seneste ændringer er vedtaget på sektionsmødet den 14. juni 1997, 13. juni 1998, 12.juni 1999 16 juni 2001
10 juni 2005 og 09 juni 2007.
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If. de sidste ændringer vedtoges flg. bemærkninger:
Til de eksisterende licenser bliver der trykt en side til ungdomsgrader, der kan indklæbes i licensen.
For børn under 12 år ændres der ikke i licensen.
For børn mellem 12 og 15 år kan en gradueringsberettiget overføre en junior-grad efter reglerne om
overgang fra børne- til ungdomsgrader.
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