
 
          

 
 

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИ ЗА “KЮ” 
СТЕПЕНИ ПО КЕНДО 

 
 

 
 
I. Настоящата наредба урежда и регламентира организирането и провеждането на 

изпити за придобиване на ученически степени „кю” по кендо на територията на Р. 
България за членове на Българска федерация по кендо. 

II.  Настоящата наредба засяга всички, които се занимават с дисциплината Кендо в 
клуб – редовен член на БФ Кендо. 

III.  Съгласно дадените й правомощия от Европейската федерация по кендо БФ Кендо 
организира и администрира изпити за степени по свои вътрешни правила и 
разпореди, уредени с настоящата наредба. 

IV.  БФ Кендо въвежда система от пет степени „кю”, както следва 
- 5 кю (го-кю) 
- 4 кю (йон-кю) 
- 3 кю (сан-кю) 
- 2 кю (ни-кю) 
- 1 кю (и-кю) 

             5 кю (го-кю) е най-ниската степен, а 1 кю (и-кю) е най-високата. 
– За да се положи изпит за определена степен, предишната такава следва да е била 

защитена успешно, съгласно разпоредбите на настоящата Наредба.  
– Не се допуска пропускане на изпити за степени и служебното им присъждане. 
– Всички степени, с изключение на 1 кю, следва да бъдат защитени единствено и 

само на изпити организирани от БФ Кендо. 
– Член на БФ Кендо може да се яви на изпит за 1 кю, организиран от чужда 

федерация само след изричното писмено съгласие на Председателя на БФ Кендо, 
както и от съответните лица на федерацията, организатор на изпита. 
Организацията следва да е редовен член на Европейската федерация по кендо 
(EKF) и/или Международната федерация по кендо (FIK). 

V. За придобиване на горецитираните степени БФ Кендо провежда специализирани    
изпити. Степен се придобива само след успешно положен изпит. За успешно 
положен изпит се счита решение за придобиване на степен, уредено чрез надлежно 
попълнен и подписан изпитен протокол. Решението се взима с обикновено 
мнозинство от членовете на  Изпитната комисия. Решенията на Изпитната комисия 
не могат да бъдат оспорвани.  
Изпитната комися се състои от нечетен брой членове – най-малко трима. 

VI.  Изпитната комисия се оглавява от Председател, който има равни права с  
останалите членове при гласуването за решение за придобиване на степен(т.е. един 
глас). 

1. Задължение на Председателя е да спомага за коректното провеждане на 
изпита, както и да следи за надлежното оформяне на изпитните 
протоколи.  

2. Председателя има грижата за предаването на изпитните протоколи на 
Главния секретар на БФ Кендо след провеждането на изпита.  

3. Председателя избира член на изпитната комисия, който дава 
необходимите команди и указания на участниците в изпита.  



4. По свое усмотрение Председателят може да мотивира решенията на 
Комисията за присъждането или не на определена степен. Решенията 
на Комисията се изразяват само и единствено от Председателя. 

5. За Председател на изпитната комисия се определя члена с най-висока 
майсторска степен „дан”. В случай, че такава степен имат двама или 
повече членове, за Председател се определя, този, който пръв е 
защитил въпросната степен. 

Всеки член на Изпитната комисия трябва да отговаря на следните изисквания: 
- Да притежава степен минимум 3-дан по Кендо. 
- Да е член на съдийската комисия или да е гост-инструктор(отговарящ на 

изискването за минимална степен „дан”), одобрен от Председателя на БФ 
Кендо. 

- Да бъде безпристрастен и отговорен. 
- Да практикува редовно в дух на спазване на Концепцията на кендо, уредена от 

FIK(Международната федерация по кендо). 
- Да участва активно в мероприятията, организирани от БФ Кендо. 
- Да има опит на международно ниво, като състезател и участник в семинари. 
Явяващият се на изпит за придобиване на ученическа степен „кю” степен трябва да 
отговаря на следните изисквания: 
- Да практикува редовно в дух на спазване на Концепцията на кендо, уредена от 

FIK (Международната федерация по кендо). 
- В случай, че се явява за първи път на изпит за степен - да е практикувал редовно 

в клуб-член на БФ Кендо минимум 3 месеца към датата на провеждане на 
изпита. За този период явяващият се следва да е провел минимум 50 часа 
занятия.  

- Да е спазил минималните изисквания за период между два изпита, приложени 
по-долу в Нредбата. 

- Да се явява на изпита със съгласието на клубния си ръководител. 
- Да се явява в чист и спретнат вид. 
- Да не е под влияние на вещество от забранения списък на WADA. 
- Да не е под влияние на алкохол и/или упойващи и/или наркотични вещества. 
- Допуска явяването на чуждестранни кандидати за изпити за степени само за 1-

во „кю” 
- БФ Кендо не признава степени „кю” на свои членове по-ниски от 1-во кю, 

придобити извън територията на България. 
- БФ Кендо не признава степени „кю”, придобити на изпити, организирани от 

федерации, които не са пълноправни членове на FIK и/или EKF. 
VII.  Всеки притежател на степен „кю” удостоверява това чрез профил в on-line 

картотеката на федерацията. Този профил следва да се поддържа, надлежно 
попълва и актуализира от Главния секретар на БФ Кендо.  
- След първото успешно полагане на изпит явяващият се попълва специална 

карта за регистрация в картотеката. 
- Не се допуска явяването на изпит без справка в картотеката и съответно 

наличието на всички актуални данни там, включително актуалната степен и 
данни за защитаването на предишни степени. 

- След успешно положен изпит, Председателят на Изпитната комисия предава 
изпитните протоколи на Главния секретар на БФ Кендо, който въвежда 
резултатите в профилите на всички участници в on-line картотеката. 

VIII.  Всеки успешно защитил степен 2-кю или 1-кю удостоверява притежанието на тази  
степен и със Сертификат на хартиен носител, издаден по образец от БФ Кендо и 
подписан от Председателя на изпитната комисия и Председателя на БФ Кендо. На 
сертификата следва да бъде положен и официалния печат на федерацията. 



Сертификата служи за удостоверяване на притежание на 2-кю или 1-кю, при 
полагане на изпит в чужбина, съответно за 1-кю или 1-дан.   

IX.  Инициативата за провеждане на изпит за „кю” степен идва само от ръководството 
на клуб-член на БФ Кендо. Желанието за организирането на такъв изпит трябва да 
бъде заявено в писмена форма до ръководството на БФ Кендо най-малко два месеца 
преди датата на провеждането.  

X. Писмената форма следва да съдържа:  
- дата и място на провеждане 
- информация дали изпита ще се проведе като част от дадено състезание/семинар 

или ще се състои като отделно мероприятие. 
- състав на изпитната комисия 
- прогнозен брой участници на изпита, разделени по актуални кю степени 
- в слуай, че изпита не е част от мероприятие от ДСК на БФ Кендо - готовност да 

се поемат всички разноски (храна, път и настаняване) на членовете на 
комисията, които ще пътуват от друг град/държава. 

- готовност да се осигурят всички необходими административни материали, 
необходими за провеждането на изпита 

XI.  Изпита се урежда документално чрез главен изпитен протокол (един брой) и 
помощни изпитни протоколи (по един за всеки член на комисията), изготвени по 
образец от БФ Кендо. 

1. Непосредствено преди провеждането на изпита в главния протокол се 
попълват трите имена и степента, която ще положи участника. 
Участника заплаща таксата за регистрация и таксата за изпит. 

2. На всеки участник се дава индивидуален номер. 
3. Всеки член на изпитната комисия разполага с помощен изпитен 

протокол, върху който нанася своите записки и забележки относно 
даден участник.  

4. Всеки член на комисията асоциира даден участник само по неговия 
индивидуален номер. 

5. След провеждането на изпита Председателя обобщава решенията на 
членовете и нанася в главния протокол дали даден участник е защитил 
степента, за която се явява. 

6. Председателя уведомява участниците за крайното решение на 
комисията. 

7. На неуспешно положилите изпита се възстановява таксата за изпит. 
8. Всички изпитни протоколи се предават на Главния секретар на БФ 

Кендо. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения 
 
 
 
 

ТАКСИ 
 

Степен Такса за регистрация Такса за изпит Общо 
5 кю 4 лв 4 лв 8 лв 
4 кю 5 лв 5 лв 10 лв 
3 кю 6 лв 6 лв 12 лв 
2 кю 7 лв  7 лв 14 лв 
1 кю 10 лв 10 лв 20 лв 

Такса за издаване на паспорт – 2 лв 
 

ПЕРИОДИ 
 

Степен Период от последния 
успешно положен изпит 

5 кю 3 месеца занятия/50 часа 
4 кю 3 месеца 
3 кю 3 месеца 
2 кю 3 месеца  
1 кю 3 месеца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 
 

За 5-то кю 

Рей хоу 

   Рицу рей 

   Дза рей 

Части на шинай 

Стъпки 

Чудан-но-камае- Киай 

Джоге субури 

За 4-то кю 

Хираки субури 

Нанаме субури 

Шомен субури 

Шомен учи без фумикоми 

За 3-то кю 

Хая субури 

Кирикаеши без богу 

Шомен учи с фумикоми 

Нихон кендо ката – Ипон ме  
За 2-ро кю 

Кирикаеши без защита 

Кихон 

Учикоми гейко 

Нихон кендо ката - ипон ме 

- нихон ме 

 - санбон ме 

За 1-во кю 

Кирикаеши 

Кихон 

Какари гейко 

Нихон кендо ката - ипон ме 

- нихон ме 

 - санбон ме 

Джигейко 

 


