
  Cerinte pentru dosarul de grad DAN 

 

   Acestea sunt cerintele vis-a-vis de dosarul candidatilor pentru examenul de grad DAN : 

 

Ca sportiv, dosarul trebuie sa contina: 

- formularul tipizat de inscriere la examen (vezi situl F.R.J.) ; 

- o poza tip legitimatie ; 

- copie xerox a legitimatiei de sportiv (a tuturor paginilor ; cu atat mai mult cei pentru SHO 

DAN); 

- copii xerox a celor mai importante diplome din activitatea de sportiv (3, 5 diplome) pentru 

examenul de SHO DAN ; copiii xerox a celor mai importante diplome de la ultimul grad 

pana la cel actual si a diplomei de absolvire a facultatii (daca este) ; 

- o adeverinta din partea F.R.J., din care sa reiasa prezenta la stagiile organizate de 

federatie, dar si de euroregiunea de care apartine - in ultimii ani ; 

- o recomandare din partea unui Sensei cu grad DAN superior (Senseiul sa se regaseasca 

in baza de date a F.R.J.), sau a comisiei regionale de antrenori de care apartin, din care sa 

reiasa ca indeplinesti conditiile de examinare pentru gradul DAN din punct de vedere fizic, 

tehnic si moral ; 

- taxa de inscriere la examenul de grad DAN de 100 lei (in contul F.R.J.) si taxa de 

examinare (in contul F.R.J.; vezi situl F.R.J.- taxe) in functie de gradul DAN la care se 

doreste examinarea si 

- nu in ultimul rand, prezentarea unor documente din care sa reiasa contributia la 

dezvoltarea si propagarea judo-ului (doar daca detin). 

 

Ca profesor - antrenor, trebuie sa fie membru F.R.J., iar dosarul trebuie sa contina : 

- formularul tipizat de inscriere la examen (vezi situl F.R.J.) ; 

- o poza tip legitimatie ; 

- copie xerox a legitimatiei de sportiv (a tuturor paginilor ; cu atat mai mult cei pentru 

SHO DAN) ; 

- copii xerox a celor mai importante diplome din activitatea de sportiv (3, 5 diplome); 

- adeverinta stampilata din partea clubului in care sa se regaseasca un tabel nomial cu copiii 

medaliati la C.N. si la T.I. (de la sustinerea ultimului grad si pana in prezent); 

- o adeverinta din partea F.R.J., din care sa reiasa prezenta la stagiile organizate de federatie 

din ultimii ani (de la sustinerea ultimului grad; stagiile sunt de doua ori pe an); 

- o recomandare din parte unui Sensei cu grad DAN superior (Senseiul sa se regaseasca in 

baza de date a F.R.J.), sau comisiilor regionale de antrenori de care apartineti, din care sa 

reiasa ca indepliniti conditiile de examinare pentru gradul DAN din punct de vedere fizic, 

tehnic si moral; 

- taxa de inscriere la examenul de grad DAN de 100 lei (in contul F.R.J.) si taxa de 

examinare (in contul F.R.J.; vezi situl F.R.J.- taxe) in functie de gradul DAN la care se 

doreste examinarea si 

- nu in ultimul rand, prezentarea unor documente din care sa reiasa contributia la 

dezvoltarea si propagarea judo-ului (doar daca detin). 

 

 Ca arbitru, trebuie sa fie membru F.R.J., iar dosarul trebuie sa contina : 

- formularul tipizat de inscriere la examen (vezi situl F.R.J.) ; 



- o poza tip legitimatie ; 

- copie xerox a legitimatiei de sportiv (a tuturor paginilor ; cu atat mai mult cei pentru 

SHO DAN) ; 

- copii xerox a celor mai importante diplome din activitatea de sportiv (3, 5 diplome); 

- adeverinta stampilata de C.C.A. din care sa reiasa calificativul obtinut la competitiile 

partcicipante (de la sustinerea ultimului grad si pana in prezent); 

- o adeverinta din partea F.R.J., din care sa reiasa prezenta la stagiile organizate de federatie 

din ultimii ani (de la sustinerea ultimului grad); 

- o recomandare din parte unui Sensei cu grad DAN superior (Senseiul sa se regaseasca in 

baza de date a F.R.J.) sau a comisiei regionale de arbitri de care apartineti, din care sa reiasa 

ca indepliniti conditiile de examinare pentru gradul DAN din punct de vedere fizic, tehnic 

si moral; 

- taxa de inscriere la examenul de grad DAN de 100 lei (in contul F.R.J.) si taxa de 

examinare (in contul F.R.J.; vezi situl F.R.J.- taxe) in functie de gradul DAN la care se 

doreste examinarea si 

- nu in ultimul rand, prezentarea unor documente din care sa reiasa contributia la 

dezvoltarea si propagarea judo-ului (doar daca detineti). 

 


