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TARPTAUTINĖS GRAPPLING FEDERACIJOS 

DAN-KYU KOMISIJOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinės grappling federacijos dan-kyu komisija (toliau – dan-kyu komisija) yra 

institucija, dirbanti Tarptautinėje grappling federacijoje (toliau – Federacija) visuomeniniais 

pagrindais. 

2. Dan-kyu komisijos tikslas – egzaminuoti, vertinti, suteikti, dan-kyu kvalifikacinius diržus 

pagal Tarptautines grappling dan-kyu  kvalifikacijos diržų  programą. 

         3. Komisiją steigia, reorganizuoja ir likviduoja Tarptautinės Federacijos prezidentas (toliau – 

prezidentas) . Sprendimas įforminamas protokolu.  

         4. Komisijos darbą organizuoja, planuoja, kontroliuoja, vertina Tarptautinės grappling 

federacijos  komisijos pirmininkas (toliau dan-kyu komisijos pirmininkas), kurį paskiria  Federacijos 

prezidentas. 

         5. Dan-kyu komisija laikoma sudaryta nuo sprendimo priėmimo dienos. 

         6. Dan-kyu komisiją sudaro 4 nariai, kuriuos patvirtina Federacijos prezidentas, dan-kyu 

komisijos pirmininko teikimu.  

         7. Dan-kyu komisios sprendimai ir nutarimai privalomi visiems Federacijos nariams.  

 

II.  DAN-KYU KOMISIJOS 

VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

          8. Pagrindiniai Dan-kyu komisijos uždaviniai yra: 

          8.1. Egzaminuoti, vertinti, suteikti dan-kyu kvalifikacinius diržus; 

          8.2. Federacijos narių švietimas, kvalifikacijos kėlimas. 

 

          9. Dan-kyu komisija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

          9.1. Vykdant Federacijos organizuojamus dan-kyu kvalifikacijos diržų egzaminus: 

          9.1.1 dan-kyu komisijos pirmininkas siūlo kvalifikacijos diržų egzaminatorius, tvirtina 

egzaminatorių  sąrašus. Egzaminatoriai kaupia kvalifikacijos egzaminus laikiusiųjų asmenų  įvertinimo 

duomenys ir pristato dan-kyu komisijos pirmininkui. ; 

          9.1.2.užtikrina, kad kvalifikacijos diržų egzaminai vyktų, pagal Tarptautinės grappling 

federacijos  nustatyta dan-kyu kvalifikacijos diržų programą; 

          9.1.3 teikia Federacijos prezidentui pasiūlymus dėl kvalifikacijos diržų egzaminų pravedimo 

tobulinimo;  

    9.1.4. apie  pastebėtus  trūkumus informuoti  Federacijos prezidentą ;   

 

          9.2.  Federacijos narių švietimo ir kvalifikacijos kėlimo srityje: 
          9.2.1. praveda seminarus Federacijos nariams, klubų vadovams, treneriams; 

          9.2.2. platina informaciją apie naujoves; 

 

          9.3. Kitos Dan-kyu komisijos atliekamos funkcijos: 

          9.3.1 Nustato, koreguoja ir tvirtina dan-kyu suteikimo kriterijus.  

          9.3.2 Nustato, koreguoja ir tvirtina dan-kyu kvalifikacijos diržų programą.  

          9.3.3. Nustato dan-kyu suteikimo mokesčio dydžius.  



          9.3.4. už Federacijai priklausančių atstovų padarytus grubius drausmės pažeidimus, siūlo 

Federacijos prezidentui taikyti drausmines sankcijas. 

     9.3.5. teikia Federacijos prezidentui pasiūlymus dėl metinio plano dan-kyu  kvalifikacijos 

egzaminu  sudarymo; 

  

 

. 

 

III. DAN-KYU KOMISIJOS  STRUKTŪRA 

 

10. Dan-kyu komisiją sudaro: 

            10.1. pirmininkas; 

            10.2. nariai. 

             

   

IV.  DAN-KYU KOMISIJOS TEISĖS 

 

            11. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius Dan-kyu komisija turi teisę: 

11.1. kviesti Federacijos narius į Federacijos organizuojamus kvalifikacijos egzaminus, diržų 

laikymus; 

11.2. vertinti diržų egzaminą laikančiųjų asmenų pasiruošimo, meistriškumo lygį; 

11.3. įvertintus egzaminą laikančiųjų asmenų žinias, meistriškumą, suteikti arba nesuteikti 

aukštesnį kvalifikacijos lygį, diržą; 

11.4. skirstyti pinigines lėšas, skirtas treneriams, klubams ir jų vadovams skatinti Federacijos 

organizuotose kvalifikacijos kėlimo egzaminuose;  

11.5. naudotis vaizdine medžiaga, vertinant egzaminatorių ar egzaminą laikančiųjų asmenų  

darbą ar kvalifikaciją; 

 

 

V.  DAN-KYU KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

           12.  Dan-kyu komisijos pirmininką skiria Federacijos prezidentas. 

           13. Dan-kyu komisijos pirmininkas teikia Federacijos prezidentui patvirtinti kolegijos narių 

sąrašą. 

           14. Komisijos narių susirinkimai vyksta vieną kartą per metus. Susirinkimai privalo būti 

protokoluojami, jei juose buvo priimami sprendimai ar nutarimai. 

 

VI. VEIKLOS KONTROLĖ 

 

           15. Komisijos veiklą kontroliuoja Federacijos prezidentas .  

 

 

__________________ 

 


