Regulamin Techniczny Polskiego Towarzystwa Aikido
(RTPTA)
Zawartość treści RTPTA:
Dyrektor Komisji Technicznej PTA (Dyrektor KTPTA).
Komisja Techniczna PTA (KTPTA).
Shidosha-Kai PTA (Shidoin, Fuku-Shidoin).
Komisja Egzaminacyjna na stopnie Dan Aikikai (KEDANPTA).
Egzaminatorzy PTA (EgPTA).
Egzaminy PTA.
System Seminariów PTA.
Inne Zajęcia.
Załączniki: Wymagania egzaminacyjne, wymagania czasowe.

I.

Dyrektor Komisji Technicznej PTA (Dyrektor KTPTA).
1. Dyrektor KTPTA jest powoływany przez Zarząd PTA.
2. Dyrektor KTPTA pełni funkcję kierowniczą i wypełnia następujące zadania:
-jest głównym nauczycielem PTA na poziomie krajowym (międzynarodowym)
( Seminaria Krajowe, Szkoła Zimowa i Letnia)
- organizowanie komisji technicznej i kierowanie nią
- organizowanie i kierowanie Shidosha-Kai
- przewodnictwo Komisji Egzaminacyjnej na stopnie Dan Aikikai.
3. Dyrektor KTPTA przedstawia konfigurację KTPTA złożoną z członków Shidoshakai.
4. Dyrektor KTPTA proponuje osobę na Sekretarza Komisji Technicznej (SKTPTA)

II.

Komisja Techniczna PTA (KTPTA).
1. KTPTA jest koniecznym ciałem PTA.
2. KTPTA organizuje wszystkie techniczne przedsięwzięcia wewnątrz PTA oraz
zajmuje się wszystkimi technicznymi aspektami w Aikido i odpowiada przede
wszystkim za:
- naukę na poziomie krajowym i międzynarodowym
- tworzenie Regulaminu Technicznego PTA
- system egzaminacyjny i egzaminy
- wyznaczanie odpowiedniej osoby do funkcji „Person In Charge”
- Sekretarza Komisji Technicznej, Organizacji Aikikai w obrębie Komisji
Egzaminacyjnej na stopnie Dan Aikikai

- wyznaczanie odpowiednich osób do pełnienia funkcji w PTA Shidosha-Kai
(Fuku-Shidoin, Shidoin, egzaminatorów klubach PTA).

3. KTPTA pracuje (spotyka się, co najmniej raz w roku) i podejmuje decyzje w
następujących konfiguracjach:
- Dyrektor KTPTA,
- Sekretarz KPTA,
- Członkowie KTPTA.
4. KTPTA może być poszerzona o doradców, którzy biorą udział we wszystkich
pracach i czynnościach proceduralnych KTPTA z głosem doradczym, co oznacza
bez możliwości podejmowania decyzji.
5. Każda propozycja wniesiona do postępowania prawnego, KTPTA jest poddana
pod dyskusję a następnie pod demokratyczne głosowanie. W wypadku równej
liczby głosów różnych Dyrektor KTPTA ma prawo głosu decydującego.
6. W przypadku nieobecności Dyrektora pozostali członkowie, KTPTA nie mogą
podejmować własnych decyzji za wyjątkiem, gdy niedyspozycyjność Dyrektora
trwa dłużej niż 6 miesięcy. Procedowania KTPTA mogą odbywać się pod
nieobecność Dyrektora po konsultacjach w formie pisemnej (listownie, faxem czy
e-mailem). Decyzje KTPTA są następnie prezentowane jako pogląd jednorodny w
formie pisemnej i podpisanej przez Dyrektora.
7. Głównym zajęciem Sekretarza KTPTA jest pomoc Dyrektorowi, szczególnie w
jego pracy administracyjnej (sporządzanie list i rejestrów egzaminacyjnych,
gromadzenie informacji i materiałów w celu przygotowania seminariów,
elektroniczne przesyłanie materiałów KTPTA) i koordynacja pracy członków
KTPTA.
8. Innym zajęciem członków KTPTA jest pełnienie obowiązków zastępców
Sekretarza (SKTPTA), o ile jest to konieczne.

III.

Shidosha-Kai PTA (Shidoin, Fuku-Shidoin).
1. Shidosha-Kai jest wspólnotą nauczycieli PTA, kierowaną przez Dyrektora i
Sekretarza KTPTA. Jej celem jest popularyzacja systemu dydaktycznego i
kształtowania dobrych nauczycieli.
2. Członkostwo w Shidosha-Kai jest bezpłatne i dobrowolne; członkowie podpisują
stosowne deklaracje.
3. Każdy członek PTA poczynając od stopnia 2 Dan może zostać członkiem
Shidosha-Kai, jeżeli zdał egzamin na stopień 2 Dan i wyraził zainteresowanie
członkostwem w Shidosha-Kai. Tym samym kandydat musi złożyć wniosek w
formie pisemnej do KTPTA. Członkostwo i tytuły muszą być zatwierdzane, co
drugi rok przez KTPTA.
4. Tytuły nadawane członkom Shodosha-Kai są następujące:
- Shidoin – od 4-go Dan
- Fuku-Shidoin – od 2-go Dan do 3-go Dan.

5. Tytuły Shidosha-Kai ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami
są prawomocne tylko wewnątrz PTA.
6. Obowiązki członków Shidosha-Kai:
- kontynuowanie intensywnych treningów, osiąganie coraz lepszego poziomu
technicznego (system dydaktyczny, program egzaminacyjny etc.)
- udział w treningach i spotkaniach Shidosha-Kai
- nadzorowanie przestrzegania podstawowych dokumentów PTA(szczególnie
RTPTA) we własnych klubach, co jest sprawą wielkiej odpowiedzialności
moralnej.
7. Każdy Shidoin lub Fuku-Shidoin od 3-go Dan uznany przez KTPTA zostaje
nauczycielem i egzaminatorem PTA.
8. Jeżeli osoba posiadająca tytuł rezygnuje z ćwiczeń Aikido lub przestaje być
członkiem PTA lub członkiem Shidosha-Kai, tytuł traci ważność.
9. KTPTA może odebrać tytuły w przypadku nie pełnienia obowiązków ShidoshaKai PTA lub działania przeciwko Podstawowym Dokumentom PTA (szczególnie
RTPTA).

IV.

Komisja Egzaminacyjna na stopnie Dan Aikikai (KEDANPTA).
1. Uznana przez Organizację Aikikai KEDANPTA ma odpowiednie i wyłączne
kompetencje do przeprowadzania egzaminów na stopnie Dan Aikikai.
2. KEDANPTA pracuje dwa razy w roku – podczas Szkoły Letniej PTA i Szkoły
Zimowej w jedynie możliwej konfiguracji:
- przewodniczący komisji, osoba mianowana przez PTA jako Dyrektor KTPTA
- pomocnik komisji, osoba mianowana przez Zarząd PTA jako Sekretarz
Komisji Technicznej („Person in Charge”) w Organizacji Aikikai. Osoba ta
powinna posiadać, co najmniej 4 Dan Aikikai.
3. Przeprowadzenie egzaminów na stopnie, Dan za granicą jest kwestią porozumienia
pomiędzy oboma powołanymi członkami, KEDANPTA.
4. Obaj specjalnie wyznaczeni członkowie KEDANPTA podpisują stosowne
formularze i upoważnienia Organizacji Aikikai.

V.

Egzaminatorzy PTA (EgPTA).
1. Tylko członkowie Shidosha-Kai PTA mogą zostać EgPTA:
- Posiadacz 2 Dan Aikikai (Fuku-Shidoin): do 4 Kyu w swoim własnym klubie
- Posiadacz 3 Dan Aikikai (Fuku-Shidoin): do 2 Kyu w swoim własnym klubie
- Posiadacz 4 Dan Aikikai (Shidoin):
6 do 1 Kyu
2. Dyrektor KTPTA jest uprawniony do egzaminowania na wszystkie stopnie Kyu na
swoich seminariach wewnątrz PTA.

3. W celu zapewnienia egzaminów może on powoływać komisje egzaminacyjne „ad
hoc” z szeregów Shidosha-Kai PTA, jednak członkowie tych komisji musza
posiadać przynajmniej 2 Dan Aikikai.
4. Członek Shidosha-Kai składa wniosek do KTPTA by zostać egzaminatorem w
swoim klubie tylko poprzez Odpowiedzialne Dojo.
5. Członkowie klubów PTA nieposiadający własnych EgPTA mogą przeprowadzać
egzaminy na stopnie Kyu podczas seminariów prowadzonych przez Dyrektora
KTPTA lub Sekretarza KTPTA.
6. Tytuł egzaminatora jest ważny tylko w obrębie PTA i na czas określony przez
RTPTA.
7. Okoliczności, w których (według uznania KTPTA) może nastąpić utrata tytułu
członka komisji egzaminacyjnej:
- utrata tytułu Shidoin/Fuku-Shidoin lub poważny błąd podczas pracy
- powtarzająca się nieobecność na spotkaniach, seminariach Shidosha-Kai.

VI.

Regulamin Egzaminów PTA (REPTA).
1. Wszyscy członkowie PTA mogą brać udział w egzaminach.
2. Program Egzaminów (od 6-go Kyu do 4 Dan Aikikai) wprowadzony przez
Dyrektora Technicznego PTA i który jest podstawą dla wszystkich egzaminów w
ramach PTA, jest opublikowany przez KTPTA (załącznik)
3. Minimalne wymagania egzaminacyjne PTA zostały opublikowane przez KTPTA.
(załącznik)
4. Ubieganie się o egzaminy.
a) Wnioski na egzaminy muszą być wysyłane przez Dojo Odpowiedzialne
do Sekretarza KTPTA i przychodzić tam w terminie:
- dwa tygodnie przed egzaminami na stopnie Kyu
- dwa miesiące przed egzaminami na stopnie Dan Aikikai.
5. Opłata i Rejestracja.
a) Opłaty za egzaminy na stopnie Kyu muszą być uiszczone z góry w
miejscu egzaminu, natomiast na stopnie mistrzowskie- zgodnie z
rachunkiem Aikikai Hombu Dojo.
b) Wpisu do książeczki Aikido egzaminator dokonuje na miejscu
bezpośrednio po egzaminie. Sekretarz rejestruje wszystkich kandydatów i
wszystkie egzaminy z danymi otrzymanymi od egzaminatora (EgPTA)
oraz przekazuje listę kandydatów z ich opłatami skarbnikowi
prowadzącemu rejestr opłat.
6. Obowiązki EgPTA.
a) Obowiązkiem egzaminatora jest sprawdzenie czy kandydat jest
członkiem PTA, czy wniósł on odpowiednią opłatę i czy została ona
przekazana skarbnikowi (o ile nie zostało to zrobione przez Dojo

Odpowiedzialne) i natychmiastowe przekazanie informacji Sekretarzowi
KTPTA.
7. Egzaminy członków PTA za granicą.
a) Egzaminy za granicą są możliwe tylko za zgodą pisemną KTPTA pod
następującymi warunkami:
- egzaminy mogą być przeprowadzane wyłącznie wewnątrz Systemu
Organizacji Aikikai
- kandydat mieszka zagranicą dłużej niż rok i uzyskał zgodę na egzamin
od osoby prowadzącej dany klub PTA.
8. Wymagany strój na egzaminy PTA.
a) Na wszystkie stopnie Kyu a także podczas egzaminu na stopień 1 Dan
obowiązuje białe keikogi i biały pas.
b) Na stopnie Dan – białe keikogi, czarny pas, hakama.

VII.

System Seminariów PTA.
1. System Seminariów jest konieczną strukturą dla rozwoju Aikido wewnątrz PTA.
2. Rozróżniamy różne typy Seminariów PTA:
- Seminaria Krajowe PTA (SKPTA) prowadzone przez Dyrektora KTPTA,
obejmujące dwie szkoły Aikido: Letnią i Zimową oraz seminaria Shidosha-Kai
PTA
- Seminaria PTA prowadzone przez nauczycieli zagranicznych wybranych
przez KTPTA - Seminaria Nauczycieli Zagranicznych (SNZPTA)
- Seminaria Rejonowe PTA (SRPTA) nauczycieli polskich prowadzone przez
członków Shidosha-Kai.
3. Terminy Seminariów są ustalane przez KPTA

VIII. Inne Zajęcia.
1. Informacje o innych zajęciach organizowanych przez jakikolwiek klub PTA,
takich jak działalność prywatna, nauczycieli zagranicznych PTA lub pokazy, które
są wyraźnie określone jako akcje klubów PTA, muszą być przesłane w formie
pisemnej z wyprzedzeniem przez prowadzących kluby do Sekretarza KTPTA.
2. Zajęcia te musza być organizowane zgodnie z regułami zajęć PTA i zgodnie z
regułami seminariów, według RTPTA.
3. Seminaria prywatne i pokazy publiczne prowadzone pod szyldem PTA wymagają
zgody KTPTA i muszą być zapowiedziane z wyprzedzeniem.
4. Wszyscy nauczyciele w dowolnym klubie PTA muszą być członkami PTA,
nauczyciele zagraniczni na Seminariach PTA muszą być członkami organizacji
Aikikai (uznanej przez Hombu Dojo).

5. Członkowie PTA nie mają prawa nauczać w innych klubach niż PTA. Zezwolenie
wyjątkowe może być udzielone przez KTPTA (np. otwarcie nowego klubu, który
w krótkim czasie zamierza zostać klubem PTA).

