Wado Ryu Norge
Graderingskriterier for Kyu graderinger
Gradering 10-3. Kyu
Gradering 10-3. Kyu, kan gjøres i klubbene, og det henstilles til å gradere 2 ganger i året:
•
•

Juni/Des – vanlig gradering for 10-3. Kyu grader.
Mars/Sept. – Eventuelt oppsamlingsgradering for de som har strøket.

Selv om det er mulig å gradere til 3. Kyu i klubbene, så oppfordres det til at den graderingen
gjøres for Wado Ryu Norge sitt graderingspanel, for at kandidatene skal få trening i å gradere for
et panel.

Gradering 2-1. Kyu
Gradering 2-1. Kyu skal gjøres for Wado Ryu Norge sitt graderingspanel. Det legges til rette for 2
graderinger i året: Sommerleiren (Fredrikstad/sommer), vintertrening (Oslo/vinter) og Gol (vår)
Den som skal gradere, må delta på hele den aktuelle leiren.

Hvem kan utføre graderingen?
10-6. Kyu
Den som graderer skal ha minimum 1.dan
5-4. Kyu
Den som graderer skal ha minimum 2.dan
3. Kyu
Den som graderer skal ha minimum 3.dan
2-1. Kyu
Wado Ryu Norge Graderingspanel
Alle som skal gradere til 3. Kyu eller høyere henstilles til å skaffe seg Wado Academy pass
før graderingen. Ved gradering til 1. Kyu er det et krav. En kandidat kan ikke motta sin 1.kyu
diplom før han/hun kan vise frem sitt Wado Academy pass med betalt kontingent.
Minimum treningstid mellom hver Kyu-gradering er 6 måneder. Til 1. Kyu er det minimum 9
måneder.
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Wado Ryu Norge
Senior gradering til 1. Kyu
Senior gradering til 1. Kyu er en tildeling av ny grad uten at kandidaten gjennomfører en full
teknisk gradering. Kandidaten må likevel gjennomføre en test bestående av;
- Basic
- En valgfri Wasa
- En Pinan kata
- En spesialkata
Hvem kan gradere? I vurderingen vektlegges treningstid, lojalitet, innsats, helse og alder.
Gradering gjennomføres på WRN sommerleir og kandidat skal delta på hele treningsleiren.
Søknad sendes av klubbinstruktør til WRN Teknisk Komite før 1. februar samme år.
Promotion er en tildeling av en ny grad uten at kandidaten gjennomfører en teknisk gradering.
Dette kan gis dersom særlig hensyn tilsier ny grad. I vurderingen vektlegges det vekt på
treningstid, lojalitet, innsats og alder.
Senior gradering til 1. Kyu.
Trent Wado Ryu i minimum 12 år
Trent Wado Ryu i 10 år og andre kampsporter i minimum 4 år
Ved senior gradering til 1. Kyu overleveres kandidaten stor diplom.
Øistein Riber
Fag/Stilartsleder
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