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JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PASOVE

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU PO PASOVIH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o napredovanju po pasovih in Izpitni program sta dokumenta, ki urejata
napredovanje športnikov in drugih športnih delavcev v stopnjah pasov na področju
Slovenije. Napredovati v stopnjah pasov je možno na sledeče načine:
- Napredovanje v stopnji pasu (šolski ali mojstrski) po rednem izpitnem programu.
- Napredovanje v stopnji pasu (šolski ali mojstrski) pod posebnimi pogoji
- Podeljevanje mojstrskih pasov za zasluge
2. člen
Stopnje pasov so razdeljene:
- šolski pasovi (kyu)
- mojstrski pasovi (dan)
8. kyu - hachi
7. kyu - shichi
6. kyu - roku
5. kyu - go
4. kyu - shi
3. kyu - san
2. kyu - ni
1. kyu - ichi (sho)

1. dan - ichi (sho)
2. dan - ni
3. dan - san
4. dan - shi
5. dan - go
6. dan - roku
7. dan - shichi
8. dan - hachi
9. dan - ku
10. dan - ju

šolski pasovi - kyu (8)
beli pas z rumenim trakom
beli pas z oranžnim trakom
beli pas z zelenim trakom
rumeni pas
oranžni pas
zeleni pas
modri pas
rjavi pas
mojstrski pasovi - dan (10)
črni pas
črni pas
črni pas
črni pas
črni pas
rdeče beli pas (ali črni)
rdeče beli pas (ali črni)
rdeče beli pas (ali črni)
rdeči pas (ali črni)
rdeči pas (ali črni)

3. člen
Stopnje šolskih in mojstrskih pasov, se lahko na področju Slovenije podeljuje samo na
podlagi Pravilnika o napredovanju po pasovih.
4. člen
Izpite za pasove lahko opravljajo vsi državljani in drugi prebivalci na področju
Slovenije, ki delujejo v ju-jitsu in imajo potrebne osebnostne kvalitete.
5. člen
Stopnje pasov, ki so podeljene v tujini oz. pri tujih mojstrih, niso priznani vse dotlej,
dokler jih ne obravnava in potrdi Komisija za polaganje pasov pri JJZS. Izjema so
pasovi, ki jih podeli EJJF in IJJF.
6. člen
Tuji državljani, ki želijo polagati za višjo stopnjo na območju Slovenije, lahko to
storijo le na osnovi poprejšnega soglasja Komisije za polaganje pasov pri JJZS in
potrebne dokumentacije (zadnja diploma oz. potrdilo o opravljenem izpitu, potrdilo o
vplačilu takse za polaganje).
7. člen
Pravico podeljevanja pasov na področju Slovenije imajo posamezniki, ki imajo
najmanj 2. dan vendar le do vključno modrega pasu (2. kyu), medtem ko mora biti za
rjavi (1. kyu) in mojstrske pasove (dan) določena posebna tri članska komisija, ki je
sestavljena iz evidentiranih članov Izpitnih komisij (6 članov) pri Komisiji za
polaganje pasov JJZS. Evidentiran član Izpitne komisije mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da aktivno deluje v ju-jitsu najmanj 10 let
- da je nosilec mojstrskega pasu 3. dan ali višjega (če kandidat opravlja
izpit za 4. oz 5. dan)
8. člen
Rezultati izpitov se objavijo po izpitih. Končna ocena je uspešno ali neuspešno. Kriterij
za uspešno opravljeno šolsko stopnjo pasu je ocena 6, za uspešno opravljeno mojstrsko
stopnjo pa ocena 7.
9. člen
Pogoji za napredovanje na višjo stopnja pasu (šolski ali mojstrski pas), so za oba spola
(dečki-ce, mladinci-ke in člani-ce) enaki. Če trener oceni, pa lahko kandidat neglede na
izpolnjene časovne in starostne omejitve, istočasno opravlja izpit za dve stopnji. Velja do
vključno oranžnega pasu – 4.kyu.

10. člen
Vsi posamezniki in evidentirani člani Izpitnih komisij pri Komisiji za polaganje pasov
pri JJZS so dolžni upoštevati vsa določila in navodila Pravilnika za polaganje pasov
JJZS.
-

pred začetkom izpita, izpitna komisija pregleda veljavnost priloženih
dokumentov (upoštevanje starostne in časovne omejitve, zadnja diploma oz.
potrdilo o opravljenem izpitu, potrdilo o vplačilu takse za polaganje).
11. člen

Izpiti za pasove se opravljajo v posameznih klubih (do vključno 2. kyu). Izpite za
1. kyu in mojstrske pasove pa organizira JJZS dva (2) krat letno (v času poletne šole
in v mesecu januarju).
12. člen
Izpitni program za polaganje pasov pri JJZS omogoča polaganje od šolske stopnje 8.
kyu do vključno mojstrske stopnje 5. dan.
13. člen
Evidenco o opravljenih izpitih vodi predsednik Komisije za polaganje pasov.
II. NAPREDOVANJE ZA ŠOLSKE (KYU) PASOVE
14. člen
Napredovanje za šolske pasove po rednem izpitnem programu
Napredovanje za šolske pasove poteka po Pravilniku in Izpitnem programu JJZS za
šolske pasove, upoštevajoč starostne in časovne omejitve. Za napredovanje pri vseh
stopnjah pasov morata biti izpolnjena oba pogoja (razen kadar kandidat opravlja izpit
v skladu z 9. členom).

Pas
8. kyu
7. kyu
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu

časovna in starostna omejitev:
Starostna omejitev
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
15 let

Časovna omejitev
3. mesece
6. mesecev
6. mesecev
6. mesecev
6. mesecev
6. mesecev
9. mesecev
1. leto

15. člen
Napredovanje za šolske pasove pod posebnimi pogoji
Poleg običajnega napredovanja za šolske pasove je mogoče napredovati za višjo
stopnjo tudi pod posebnimi pogoji.
1. Na podlagi tekmovalnega uspeha na mednarodnem področju:
- uvrstitev v finale na evropskem oz. svetovnem pokalu ali
- medalja z EP, SP ali Svetovnih iger
2. Na podlagi tekmovalnega uspeha na slovenskem področju:
- osvojitev naslova državnega prvaka v tehnikah ali
- osvojitev naslova državnega prvaka v borbah na pasovnem DP
Kandidat lahko pridobi pas pod drugo točko, če je v kat. najmanj 10 tekmovalcev.
Najvišja stopnja, ki jo lahko pridobi pod temi pogoji je moder pas - 2.kyu
Kandidat lahko na podlagi tekmovalnega uspeha na mednarodnem oz. slovenskem
področju pridobi pas enkrat letno in podelitev ni vezana na pozitivno opravljen pas po
rednem programu. Posamezni kandidat lahko na takšen način napreduje največ dva
(2) krat.

III. NAPREDOVANJE ZA MOJSTRSKE (DAN) PASOVE
16. člen
Napredovanje za mojstrske pasove po rednem izpitnem programu
Napredovanje za mojstrske pasove poteka po Pravilniku in Izpitnem programu JJZS
za mojstrske pasove, upoštevajoč starostne in časovne omejitve. Za napredovanje pri
vseh stopnjah pasov morata biti izpolnjena oba pogoja. Po tem programu se lahko
napreduje le do 5. mojstrske stopnje (5. dan).

Pas
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan
6. dan
7. dan
8. dan
9. dan
10. dan

časovna in starostna omejitev:
Starostna omejitev
17 let
20 let
24 let
29 let
35 let
40 let
46 let
52 let
59 let
66 let

Časovna omejitev
1 leto
2 leti
3 leta
4 leta
5 let
5 let
6 let
6 let
7 let
7 let

17. člen
Napredovanje za mojstrske pasove pod posebnimi pogoji do vključno 5. dan
Poleg običajnega napredovanja za mojstrske pasove, lahko napreduje za 1. dan ali
višji mojstrski pas vrhunski športniki, njegov trener in svetovni sodniki najmanj B
licence pod posebnimi pogoji.
Izpolnjevati mora tudi pogoje starostnih in časovnih omejitev (za tekmovalce veljajo
drugačni pogoji). Opravljanje izpitnega programa za mojstrske pasove pod posebnimi
pogoji odobri predsedstvo JJZS na predlog matičnega kluba.
Posamezni kandidat lahko na takšen način opravlja izpit največ dva (2) krat (ne velja
za tekmovalce, kateri lahko na takšen način napredujejo večkrat).

Pas
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan

časovna in starostna omejitev za opravljanje
izpitov pod posebnimi pogoji za tekmovalce:
Starostna omejitev
16 let
19 let
22 let
27 let
33 let

Časovna omejitev
1 leto
1 leto
2 leti
3 leta
4 leta

a) vrhunski športnik:
- osebnostne kvalitete
- osvojitev naslova državnega prvaka v borbah na pasovnem DP (če je v kat.
najman 10 tekmovalcev; kandidat lahko izpit pod temi pogoji opravlja samo za prvo
mojstrsko stopnjo – I.Dan)
- uvrstitev v finale na evropskem oz. svetovnem pokalu ali
- nosilec medalje z EP, SP ali Svetovnih iger.
b) trener:
- osebnostne kvalitete
- vzgojiti vrhunskega tekmovalca, ki je osvojil medaljo na EP, SP ali Svetovnih igrah
- opravljen izpit za trenerja
c) sodnik:
- osebnostne kvalitete in ustaljen sodniški kodeks
- sojenje dva (2) krat ali več na EP, SP ali Svetovnih igrah
- licenca B mednarodnega sodnika
izpitni program za mojstrske pasove pod posebnimi pogoji do vključno 5. dan
1. dan
E-Bo-No Kata
2. dan
Ne Waza-Jitsu Kata
3. dan
Nage-No Kata
4. dan
Kime-No Kata
5. dan
Goshin-Jitsu-No Kata ali pro. z orožjem

18. člen
Napredovanje za mojstrske pasove nad 5. dan
Napredovanje posameznikov, vrhunskih športnikov, trenerjev in sodnikov za višji
mojstrski pas (nad 5. dan), pa je možno le na podlagi izjemnega strokovnega dela pri
napredku ju-jitsa. Višji mojstrski pas (nad 5. dan) podeljuje Predsedstvo JJZS na
predlog upravnega odbora, predsednika zveze ali matičnega kluba.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje starostnih in časovnih omejitev.
a) posamezniki
Kateri ne delujejo kot vrhunski športniki, trenerji (vrhunskih športnikov) oz. sodniki
so pa izredno dejavni pri širjenju in popularizaciji ju-jitsa kot borilne veščine. Njihova
aktivnost mora trajati vsaj 20 let.
- osebnostne kvalitete
- trener I. razreda
- strokovn prispevek k napredku ju-jitsa (najmanj 40 tipkanih strani)
b) vrhunski športnik :
- osebnostne kvalitete
- uvrstitev v finale na evropskem oz. svetovnem pokalu ali
- nosilec medalje z EP, SP ali Svetovnih iger.
- strokovn prispevek k napredku ju-jitsa (najmanj 20 tipkanih strani)
c) trener:
- osebnostne kvalitete
- vzgojiti vrhunskega tekmovalca, ki je osvojil medaljo na EP, SP ali Svetovnih
igrah.
- trener I. razreda
- strokovn prispevek k napredku ju-jitsa (najmanj 20 tipkanih strani)
d) sodnik:
- osebnostne kvalitete in ustaljen sodniški kodeks
- sojenje štiri (4) krat ali več na EP, SP ali Svetovnih igrah
- licenca A mednarodnega sodnika
- strokovn prispevek k napredku ju-jitsa (najmanj 20 tipkanih strani)
Diplome se napredovanim podelijo na svečan način ob priliki letne skupščine ali
druge posebne slovesnosti.
19. člen
Podeljevanje mojstrskih pasov za zasluge
Mojstrski pas 1. dan ali eno stopnjo višje kot ga nekdo že ima pa lahko Predsedstvo
JJZS podeli tistemu, ki ima izredne zasluge pri razvoju (trenerji mlajših starostnih
kategorij), tekmovalnem področju (tekmovalec, ki zaradi poškodbe ne more opravljati
izpita) in organiziranosti ju-jitsa na področju Slovenije. Kandidat mora izpolnjevati

tudi pogoje starostnih in časovnih omejitev. Podelitev določeni osebi je možna samo
en (1) krat, nadaljnje podeljevanje oz. polaganje pasov ni več mogoče .
IV. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Pravilnik o napredovanju po pasovih in Izpitni program JJZS, sta dokumenta, ki
urejata odnose pri napredovanju po pasovih. Veljati pričneta takoj, ko ju na predlog
Komisije za polaganje pasov JJZS sprejme Predsedstvo JJZS.

