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Regulamin nadawania stopni instruktorskich FUKUSHIDOIN, SHIDOIN 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
  
1. Regulamin  stopni instruktorskich FUKUSHIDOIN, SHIDOIN zwany dalej Regulaminem, 

został utworzony w oparciu o międzynarodowy regulamin Aikikai Hombu Dojo. 
 

2.  Centrum Aikido Aikikai Polska zwane dalej CAA ustala regulamin nadawania tytułów 
instruktorskich. 

 
3. Jeśli mowa o Fukushidoin, Shidoin i Shihan należy przez to rozumieć tytuły instruktorskie, 

zwane dalej Tytułami. 
 

4. Tytuły instruktorskie nadaje Dyrektor Techniczny CAA na wniosek klubu macierzystego 
aplikanta lub jednego z członków Rady Technicznej w oparciu o opinię RT.  

 
5. Klub macierzysty musi być zrzeszony w CAA. 

 
6. Tytuł  jest związany z posiadaniem odpowiedniego stopnia mistrzowskiego DAN.  

 
7. CAA honoruje wyłącznie tytuły nadane przez Dyrektora Technicznego CAA.  Wyłączeniu 

podlegają obcokrajowcy - goście zaproszeni do prac Komisji Stopni Dan  
 

§ 2 
 

Nadawanie tytułów 
 
1. Klub zgłasza do Rady Technicznej CAA wniosek o nadanie tytułu w formie pisemnej , 
przesłanej do sekretariatu. 
 
2. Rada Techniczna sprawdza wniosek pod względem formalnym i wnioskuje do Dyrektora 
Technicznego o nadanie tytułu. 

 
3. Termin rozpatrzenia wniosku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od daty jego 
wpłynięcia do sekretariatu CAA.  
 
4. W przypadku przekroczenia terminu opisanego w § 2 ust. 3. wniosek zostaje automatycznie 
uznany za formalnie poprawny, a tytuł przyznany. 

 
5. Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania tytułu powinna zostać przesłana do klubu przez 
sekretariat w terminie do 7 dni roboczych od jej podjęcia. 

 
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące decyzji, klub wyjaśnia z Dyrektorem Rady Technicznej. 

 
7. Aktualną listę Tytułów CAA publikuje na oficjalnej stronie internetowej, a zaktualizowaną 
listę Tytułów przesyła do Hombu Dojo w Tokyo. 

 
§ 3 

 
Tytuł FUKUSHIDOIN 

 
1. Tytuł Fukushidoin posiada rozróżnienie na 3 klasy :  

a. III klasa – osoby posiadające  1 dan  
b. II klasa – osoby posiadające  2 dan  
c. I klasa – osoby posiadające  3 dan  
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2. Tytuł Fukushidoin jest nadawany  osobom: 
 

a. posiadającym uprawnienia instruktorskie do prowadzenia zajęć Aikido, regularnie 
prowadzącym zajęcia w klubach CAA 

b. posiadającym stopień minimum 1, 2 lub 3 dan aikikai, 
c. posiadającym minimum  2 – letni staż pracy instruktorskiej, 

 
§ 4 

 
Tytuł SHIDOIN 

 
1. Tytuł Shidoin jest nadawany  osobom: 

 
a. posiadającym uprawnienia instruktora, regularnie prowadzącym zajęcia w klubach 

CAA, 
b. posiadającym minimum 4 - letni staż pracy instruktorskiej, 
c. posiadającym stopień minimum 4 dan aikikai, 
d. pełniącym aktywną rolę w nauczaniu i propagowaniu Aikido. 

 
§ 5 

 
Tytuł SHIHAN 

 
1. Tytuł Shihan jest nadawany przez Aikikai Hombu Dojo w Japonii. 
 
2. Aikikai Hombu Dojo nadaje tytuł Shihan zgodnie z własną procedurą. 

 
 

§ 6 
 

Prawa i obowiązki 
 

1. Osoby posiadające tytuł mają prawo do: 
 
a. uczestnictwa w kursach doszkalających prowadzonych przez CAA. 
b. ulg w opłatach seminaryjnych w ramach CAA. 
c. dofinansowania kosztów udziału w stażach zagranicznych z udziałem wybitnych nauczycieli 

aikido (dotyczy opłaty za uczestnictwo w seminarium) 
d. otrzymywania  materiałów szkoleniowych i promocyjnych aikido. 
e. przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie od 14 do 1 kyu.  

I. W przypadku osób posiadających tytuł Fukushidoin wprowadza się następujący 
zakres uprawnień: 

a.  III klasa – egzaminowanie od 14 do 5 kyu 
b. II klasa – egzaminowanie od 14 do 3 kyu 
c. I klasa – egzaminowanie od 14 do 1 kyu 

II. Osoby posiadające tytuł Shidoin i Shihan przeprowadzają egzaminy na stopnie 
uczniowskie bez ograniczeń. 

 
f. Zasiadania oraz przewodniczenia komisji egzaminacyjnej na stopnie mistrzowskie DAN 

zgodnie z Regulaminem Komisji Egzaminacyjnej Dan. 
 

 
2. Osoby posiadające Tytuł mają obowiązek: 

1. uczestniczyć w organizowanych przez CAA kursach i programach doszkalających dla 
instruktorów.  
2. uczestniczyć w seminariach szkoleniowych Aikido organizowanych przez CAA. 
3. Składać Radzie Technicznej CAA sprawozdania ze swojej aktywności. 
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§ 7 

 
Odebranie Tytułu 

 
Tytuł jest odbierany przez Dyrektora Technicznego na mocy uchwały podjętej przez RT. 
Decyzję podpisuje i akceptuje Dyrektor Techniczny. 
 
Odebranie tytułu Shidoin i Fukushidoin jest uzasadnione w następujących przypadkach: 
 
1. Uzyskania negatywnej opinii klubu macierzystego lub Rady Technicznej CAA 
2. Rezygnacji z przynależności do CAA. 
3. Rażącego naruszenia dobrego imienia sztuki Aikido. 
4. Naruszenia obowiązujących uchwał CAA 
5. Złożenia rezygnacji na piśmie z pełnienia funkcji instruktora klubowego. 
 
W przypadku rezygnacji złożonej przez osobę posiadającą tytuł Dyrektor Techniczny wydaje 
postanowienie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania rezygnacji. 
 

§ 8 
 
Dyrektor Techniczny CAA minimum raz na dwa lata zwołuje zebranie z udziałem instruktorów 
posiadających Tytuły. 
 

§ 9 
 

Weryfikacja Tytułów 
 
Dyrektor Techniczny po konsultacji z Radą Techniczną raz na dwa lata weryfikuje listę Tytułów. 
Weryfikacja polega na przesłaniu pisemnego potwierdzenia przez kluby członkowskie 
odpowiedzi na zapytanie RT na temat aktywności i pracy instruktorskiej  osoby posiadającej 
Tytuł. 

§ 9 
 
 

Potwierdzenie Tytułów 
 
Tytuły instruktorskie potwierdzane są odpowiednimi Certyfikatami. 
 
Certyfikaty podpisuje i zatwierdza  Dyrektor Techniczny CAA. 

 
*pod pojęciem „uprawnienia instruktora”, należy rozumieć osobę, która ukończyła kurs 
instruktorski i zdała egzamin kwalifikacyjny. 
 
**pod pojęciem „regularnie prowadzi zajęcia”, należy rozumieć instruktora prowadzącego 
zajęcia, odpowiedzialnego za przebieg wyszkolenia technicznego w klubie członkowskim CAA . 


