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Изпитна програма за придобиване на кю степени по кендо 
 

 

5-то кю 

1.Чакусо1 

2.Рейхо2 

2.1.Рицу-рей 

2.2 Дза-рей 

3. Аши-сабаки 

3.1. Зеншин-котай окури аши – мае, ато  

3.2  Аши-сабаки – миги, хидари 

3.2. Шихо аши сабаки – мае, ато, миги, хидари 

3.3. Хираки-аши 

4. Джоге-субури 

5. Части на шинай 

4-то кю 

1.Чакусо1 

2.Рейхо2 

3. Сонкьо 

4. Шомен субури 

5. Нанаме субури 

6. Хая субури 

7. Хираки субури 

3-то кю 

1.Чакусо1 

2.Рейхо2 

3. Хая субури 

4. Кирикаеши (със защита) 

5. Шомен-учи 

6. Нихон Кендо Ката - Ипонме 

2-ро кю 

1.Чакусо1 

2.Рейхо2 

3. Кирикаеши (със защита) 

4. Кирикаеши (без защита) 

5. Кихон – мен, коте, до 

6. Учикоми-гейко 

7. Нихон Кендо Ката – Ипонме, Нихонме, Санбонме 
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1-во кю 

1.Чакусо1 

2.Рейхо2 

3. Кирикаеши (със защита) 

4. Кихон - мен, коте, до, ни-дан, сан-дан уаза 

5. Какари-гейко 

6. Джитсуги (двубои) 

7. Нихон Кендо Ката – Ипонме, Нихонме, Санбонме 

 
1Чакусо – Начинът, по който носим и поддържаме кендо екипировката. Правилно, сигурно и 

спретнато поставени хакама, ги и богу. Изправен шинай. За 5-то и 4-то кю хакама и ги не са 

задължителни, но изискването за прегледен и спретнат вид остава. Не се допускат 

носенето на аксесоари – часовници, гривни, ланци, каишки и др. 
2Рейхо – Етикет. Правилни поклони, сейдза, поставяне и махане на богу, правилно боравене с 

шинай и бокен. Демонстриране на уважение към партньора и екипировката. Правилно и 

своевременно изпълняване на командите на изпитващата комисия. Такова поведение се 

очаква от кандидатите преди, по време и след изпита.    

 

 

 

Такси за изпити за придобиване на кю степени по кендо, иайдо и джодо 
 

 

Степен Такса за кандидатстване Такса за регистрация 

5-то кю 10 лв. 10 лв. 

4-то кю 13 лв. 13 лв. 

3-то кю 15 лв. 15 лв. 

2-ро кю 18 лв. 18 лв. 

1-во кю        20 лв.       20 лв. 

*..Кандидатите заплащат таксите за кандидатстване и регистрация, непосредствено преди началото на изпита. 

Препоръчително е да се подготви точна сума. При неуспешно положен изпит на кандидата се възстановява таксата за 

регистрация.  

  


