
Regulamin wewnętrzny sekcji
Jujutsu Staszów

Zasady ogólne
1. Sekcja Jujutsu Staszów działa w ramach Stowarzyszenia Aktywności Fizycznej Endorfina pod

patronatem Polskiej Federacji Ju-Jitsu.

2. Przez  pojęcie  System sztuki  walki  należy  rozumieć  rodzaj  uprawianej  sztuki,  styl,  zasady
etyczne i filozoficzne.

3. Wyuczonych  technik  obronnych,  poza  dojo,  używać  można  wyłącznie  w  ramach  obrony
koniecznej oraz innych zagrożonych osób.

4. Jakakolwiek  prezentacja,  rozpowszechnianie  i  nauczanie  sztuki  jujutsu  poznanej
w Stowarzyszeniu - bez zgody jego władz - jest zabronione pod karą dyscyplinarnego usunięcia
ze Stowarzyszenia.

Cele Sekcji
1. Propagowanie  zasad  etycznych,  filozoficznych  i  zdrowotnych  będących  podstawą  systemu

jujutsu - bliskich polskiej tradycji narodowej.

2. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności, godności, honoru i lojalności.

3. Propagowanie umiejętności obronnych w oparciu o japońskie systemy sztuk walk.

Obowiązki członków Stowarzyszenia
1. Lojalność i posłuszeństwo wobec przełożonych i starszych.

2. Dyscyplina (samodyscyplina).

3. Odpowiedzialność za siebie i innych.

4. Posiadanie  aktualnej  polisy  ubezpieczeniowej  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.
Stowarzyszenie nie ubezpiecza.

5. Poszanowanie tradycji narodowych i kultywowanie wynikających z nich wartości.

6. Wzajemna pomoc i szacunek.

7. Terminowe opłacanie składek członkowskich.



Przełożony, podwładny, starszy, młodszy
1. W Sekcji obowiązują zasady służbowego podporządkowania.

2. W  służbowym  wystąpieniu  dwóch  jujutsian,  zawsze  jeden  z  nich  jest  starszym  lub
przełożonym.

3. Przełożonym jest  ten,  kto z  racji  postanowienia  władz Stowarzyszenia ma prawo wydawać
polecenia innym, kierować ich pracą, szkoleniem i jest odpowiedzialny za czynności służbowe
(szkoleniowe) innych członków Stowarzyszenia.

4. Podwładnym jest osoba oddana pod komendę przełożonego.

5. Przełożony, któremu członkowie podlegają bezpośrednio, jest przełożonym bezpośrednim.

6. Inni, z racji wyższej funkcji lub stopnia są przełożonymi pośrednimi.

7. Przełożonym może być jujutsian równy lub wyższy stopniem lub funkcją:

a) w przypadku równych funkcji, przełożonym staje się starszy stopniem,

b) w przypadku równych funkcji  i  stopni,  przełożonym staje  się  starszy  stażem w danym
stopniu,

c) w przypadku równości w/w czynników, przełożonym staje się starszy wiekiem.

Zasady zachowania się.
W Stowarzyszeniu obowiązują następujące tytuły podstawowe:

a) Sempai - stopień 2-1 kyu,

b) Sensei - stopień 1-4 dan,

c) Shihan - stopień 5 dan,

d) Renshi - stopień 6 dan,

e) Kyoshi - stopień 7-8 dan,

f) Hanshi - stopień 9-10 dan

1. Do przełożonych należy zwracać się:  "Sempai",  "Sensei",  "Shihan"… itd.,  w zależności  od
funkcji i stopnia.

2. We wszystkich kontaktach w Stowarzyszeniu obowiązują ukłony: wysokie (tachi rei) i niskie
(za rei).

3. Ukłon  (oddawanie  honorów),  jest  zewnętrzną  oznaką  dyscypliny,  spoistości  członków
Stowarzyszenia, wyrazem kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.

4. Jeżeli do pomieszczenia (dojo) wchodzi przełożony (starszy), starszy na sali podaje komendę
"Shizei! Sensei ni Rei!" itd.



5. Jeżeli  przełożony  wychodzi  i  wchodzi  kilkakrotnie  -  komendę  powitania  podaje  się  za
pierwszym razem.

6. Wchodząc do dojo lub pomieszczenia, należy wykonać ukłon do nauczyciela, jeżeli go brak -
do  członka  w  stopniu  mistrzowskim,  jeżeli  go  brak  -  do  asystenta,  jeżeli  go  brak  -  do
instruktora, jeżeli go brak - do godła Stowarzyszenia, jeżeli go brak - do dojo.

7. Podchodząc do przełożonego - starszego i odchodząc od niego, należy wykonać ukłon wysoki.
Jeżeli przełożony znajduje się w seiza - ukłon niski.

8. Wyjść z sali (dojo) podczas zajęć można wyłącznie za zgodą instruktora.

Przepisy końcowe
1. Wejść na zajęcia praktyczne można za okazaniem legitymacji członkowskiej.

2. Wszelkich  zakupów  materiałów  rozprowadzanych  przez  Stowarzyszenie  dokonywać  mogą
wyłącznie członkowie - za okazaniem legitymacji członkowskiej.

3. Wszystkie regulaminy są załącznikami do regulaminu Stowarzyszenia.


