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EgzaminÅ³ tvarka ir reikalavimai

Egzaminai organizuojami sportininkÅ³ meistri&scaron;kumo lygiui kelti ir tobulinti.
- I&scaron;laikiusiems egzaminus i&scaron;duodami sportinio meistri&scaron;kumo lygio paÅ¾ymÄ—jimai.
- Egzaminas 10-2 KYU vyksta vienÄ… dienÄ…, jo trukmÄ— iki 5 val.
- Egzaminas 1 Kyu ir DAN&lsquo;ams apsiginti vyksta iki 8 val.
Sportininkus egzaminuoja:
- Juodojo dirÅ¾o instruktorius, turintis egzaminavimo licencijÄ…;
- Iki 4 KYU egzaminatorius gali bÅ«ti vienas;
- Nuo 4 KYU iki 3 DAN egzaminatoriai trys, vienas i&scaron; jÅ³ &ndash; ne Å¾emesnio lygio, kaip 5-6 DAN. Egzamino
metu labiausiai kreipiamas dÄ—mesys Ä¯:
- Technikos atlikimÄ…;
- SmÅ«giÅ³ koncentracijÄ…, jÄ—gÄ…, greitÄ¯;
- PusiausvyrÄ… visoj technikoj (kojÅ³, judant, atliekant posÅ«kius ir t.t.);
- Egzamino metu sportininkas negali atsisakyti kovoti (kumite).Atsisakius kovoti &ndash; egzaminas neuÅ¾skaitomas;
- Sportininkai, kurie nemokÄ—s atlikti KATA (kova su &scaron;e&scaron;Ä—liu), egzamino laikyti negalÄ—s;
- &ldquo;KIA&rdquo; atlikimÄ…;
- Teorijos Å¾inias.

Reikalavimai sportininkui AtvykÄ™s Ä¯ egzaminÄ… sportininkas privalo bÅ«ti apsidraudÄ™s, turÄ—ti medicininÄ™ paÅ¾ymÄ…
metu privalu laikytis drausmÄ—s, nesibla&scaron;kyti, bÅ«ti susikaupusiam, i&scaron;klausyti ir vykdyti egzaminatoriaus
nurodymus.Egzamino metu atsiÅ¾velgiama Ä¯ tai, ar sportininkas tinkamai dÄ—vi kimono, ar Å¾ino ir kaip laikosi Dojo etiketo
taisykliÅ³, drausmÄ—s. Labai svarbu, kad sportininkas, atlikdamas vienÄ… ar kitÄ… egzaminatoriaus reikalaujamÄ… veiksmÄ…
ir mokÄ—tÅ³ paai&scaron;kinti kam jis skirtas, kada gali arba turi bÅ«ti panaudojamas ir kaip jis atliekamas. Atkreipiamas
dÄ—mesys Ä¯ tai, kad &scaron;ioje egzaminÅ³ programoje stovÄ—senos ir technikos vaizduojamos stati&scaron;kai, taÄ•iau
egzaminuojamasis, atsiÅ¾velgdamas Ä¯ egzaminatoriaus nurodymus, privalÄ—s tai mokÄ—ti pademonstruoti ir i&scaron; vietos
ir judÄ—damas (i&scaron; Ä¯vairiÅ³ pozicijÅ³). Metimo pratimai. I&scaron; pradÅ¾iÅ³ metimas egzaminatoriui demonstruojamas
lÄ—tai, ai&scaron;kinant, po to &ndash; greitai. Visa tai atliekama ant tatamio. MetimÅ³ mokamasi ir Ä¯ egzaminÅ³ programÄ…
jie Ä¯traukiami dÄ—l to, kad Shidokan stiliaus kovose metimai, pakirtimai, skausmingi veiksmai yra plaÄ•iai naudojami.
Egzaminuojamiesiems nuo 4 KYU taip pat privalu mokÄ—ti panaudoti tam tikrus bokso technikos elementus (pagal
egzaminatoriaus nurodymus). Taip pat svarbi ir teorinÄ— egzamino dalis. &Scaron;ioje programoje pateikiami svarbiausi
terminai, i&scaron;sirei&scaron;kimai, naudojami varÅ¾ybose, komandos, rangai, kreipiniai ir kt., kuriuos sportininkai
privalÄ—s Å¾inoti egzamino metu. YpaÄ• kreipiamas dÄ—mesys Ä¯ sportininko Å¾inias apie pirmÄ…jÄ… medicinos pagalbÄ…
Tameshiwari, fizinis pasiruo&scaron;imas &ndash; pastoviai ruo&scaron;iamasi treniruotÄ—se ir tobulinama seminaruose,
vadovaujant patyrusiems treneriams-instruktoriams.

http://www.shidokankarate.lt
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