POLSKA FEDERACJA AIKIDO
REGULAMIN
FUKUSHIDOIN I SHIDOIN
W oparciu o międzynarodowy regulamin Aikikai Hombu Dojo i oficjalne rozpoznanie PFA przez
Aikikai Hombu Dojo jako narodowej organizacji aikido ustanawia się system stopni instruktorskich
w Polsce
FUKUSHIDOIN
I SHIDOIN.
§1
1. Tytuł Fukushidoin i Shidoin nadaje Prezydent PFA na wniosek Rady Technicznej.
2. Rada Techniczna podejmuje uchwałę o nadanie tytułu Fukushidoin i Shidoin z inicjatywy
własnej.
3. Aktualną listę Fukushidoin i Shidoin Zarząd corocznie publikuje na oficjalnej stronie
internetowej PFA oraz przesyła listę do Hombu Dojo.
§2
Tytuł Shidoin mogą otrzymać osoby:
1.
2.
3.
4.

Regularnie prowadzące zajęcia w ramach Polskiej Federacji Aikido.*
Posiadające minimum 8-letni staż pracy instruktorskiej.
Posiadające stopień minimum 4 DAN.
Pełniące aktywną rolę w nauczaniu i propagowaniu aikido oraz biorące czynny udział w pracach
Polskiej Federacji Aikido na rzecz rozwoju aikido w Polsce.
5. Posiadające licencję instruktora PFA.
§3
Tytuł Fukushidoin mogą otrzymać osoby:
1.
2.
3.
4.

Regularnie prowadzące zajęcia w ramach Polskiej Federacji Aikido.*
Posiadające minimum 4–letni staż pracy instruktorskiej.
Posiadające stopień 2 lub 3 DAN.
Pełniące aktywną rolę w nauczaniu i propagowaniu aikido oraz biorące czynny udział w pracach
Polskiej Federacji Aikido na rzecz rozwoju aikido w Polsce.
5. Posiadające licencję instruktora PFA.
§4
Osoby posiadające tytuły Fukushidoin i Shidoin mają prawo do:
1. Uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez PFA.
2. Do 50 % ulgi w opłatach za staże rekomendowane przez Polską Federacę Aikido.
3. Dofinansowania kosztów udziału w stażach zagranicznych z udziałem wybitnych nauczycieli
aikido (składając odpowiedni wniosek do Zarządu Polskiej Federacji Aikido).
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4. Otrzymywania nieodpłatnie materiałów szkoleniowych i promocyjnych Polskiej Federacji Aikido.
5. Osoby z tytułem Shidoin mogą ubiegać się o członkostwo w Komisji Egzaminacyjnej DAN.

§5
Osoby posiadające:
1. Tytuł Fukushidoin i 2 DAN posiadają uprawnienia do egzaminowania na stopnie 12-3 KYU.
2. Tytuł Fukushidoin i 3 DAN posiadają uprawnienia do egzaminowania na stopnie 12-1 KYU.
3. Tytuł Shidoin posiadają uprawnienia do egzaminowania na stopnie 12-1 KYU.
§6
Osoby posiadające tytuł Fukushidoin i Shidoin mają obowiązek:
1. Uczestniczyć w organizowanych przez PFA kursach doszkalających dla instruktorów.
2. Uczestniczyć w stażach rekomendowanych przez PFA z udziałem Shihan aikido.
3. Składać Radzie Technicznej w okresach trzyletnich, licząc od daty uzyskania tytułu,
sprawozdania ze swojej działalności.
§7
Rada Techniczna w okresach trzyletnich opierając się między innymi na sprawozdaniu
wymienionym w pkt. 3 § 6 dokonuje oceny działalności instruktora z tytułem Fukushidoin i Shidoin.
Otrzymanie negatywnej oceny jest jednoznaczne z utratą tytułu na okres co najmniej trzech lat.
§8
O odebranie tytułu Fukushidoin i Shidoin Rada Techniczna podejmując odpowiednią uchwałę zwraca
się do Prezydenta PFA w przypadkach:
1.
2.
3.
4.

Zmiany przynależności organizacyjnej.
Rażącego naruszenia dobrego imienia Polskiej Federacji Aikido.
Naruszenia obowiązujących uchwał władz PFA.
Złożenia rezygnacji z tytułu.
§9

Rada Techniczna Polskiej Federacji Aikido raz w roku zwołuje zebranie z udziałem wszystkich
instruktorów posiadających tytuły Fukushidoin i Shidoin.
§ 10
Prezydent i Prezes PFA wraz z wyborem i na czas pełnienia swoich funkcji otrzymują automatycznie
tytuł Shidoin lub Fukushidoin o ile są instruktorami i posiadają odpowiedni stopień DAN.
§ 11
Ocenie o której mowa w § 7 nie podlegają członkowie Rady Technicznej przez czas pełnienia swoich
funkcji.

* Pod pojęciem regularnie prowadzi zajęcia należy rozumieć instruktora prowadzącego zajęcia,
odpowiedzialnego za przebieg wyszkolenia technicznego w klubie.
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