Hokutoryu ju-jutsu
Dan-arvot ja -korotukset
Dan-arvoihin ja niiden korotuksiin vaikututtavat astekohtaisten tekniikoiden lisäksi
seuraavat seikat:

1. Dan: Keskimääräinen harjoitteluaika on 7-9 vuotta, minimiaika 6 vuotta, joista 1. kyu,
vähintään kaksi vuotta. Kokemusta harjoitusten ohjaamisesta, vähintään C-ohjaajakurssi.
Tuomarikurssi ja toiminta tuomarina lasketaan eduksi. Kokelaan tulee olla 18 vuotta
täyttänyt, josta Soken tai Hanshien/Shihanien päätöksellä voidaan joissain tapauksissa
myöntää poikkeus. Dan-kokeeseen ei anota itse, vaan kokelaan ju-jutsuohjaaja anoo Sokelta
kirjallisesti lupaa oppilaansa osallistumiseen 1. Danin kokeeseen. Vapaamuotoisen kirjeen
lisäksi ohjaajan tulee toimittaa täytetty hakemuskaavake Sokelle. Myös kokelaan hakemuksen
allekirjoittaneen ohjaajaan on aina oltava paikalla koetilaisuudessa.
Hokutoryun 1. Danin suorittanut saa Sensein arvon. Sensei on mestariarvo ja mestarin täytyy
tuntea lajinsa etiketti ja taustat, hänen tulee myös osata opettaa eritasoisia harrastajia ja
kilpailijoita, sekä ymmärtää itsepuolustusopetuksen erityisvaatimukset. Hokutoryu -asenne ja
lojaalisuus lajia kohtaan.

2. Dan: Noin kolme vuotta 1. Danin suorittamisesta. Aktiivinen seuraohjaajatoiminta.
Joissain tapauksissa minimiaikaa voidaan lyhentää lajiaktiivisuudella, oman seuran ja
tyylisuunnan eteen tehdyllä merkittävällä työllä, sekä tuomaritoiminnalla. Kokelaalta
edellytetään aktiivista osallistumista leireihin ja mustille vöille järjestettyihin
koulutustilaisuuksiin. Menestyksekäs kilpavalmennustyö lasketaan myös eduksi. Hokutoryu asenne ja lojaalisuus lajia kohtaan.
2. Dan kokeeseen ei anota, siihen kutsutaan.

3. Dan: Noin kolme vuotta 2. Danin suorittamisesta. Säännöllinen seuraohjaajatoiminta ja
aktiivisuus valtakunnallisilla leireillä, kokemus kansainvälisistä leireistä lasketaan eduksi.
Oman seuran ja tyylisuunnan hyväksi tehdyllä työllä, aktiivisella tuomaritoiminnalla, sekä
menestyksekkäällä kilpavalmennustyöllä, voidaan joissain tapauksissa minimiaikaa lyhentää.
Hokutoryu-asenne ja lojaalisuus lajia kohtaan.
3. Dan kokeeseen ei anota, siihen kutsutaan.

4. Dan: Vähintään kolme vuotta 3. Danin suorittamisesta. Aktiivinen työ oman seuran, sekä
tyylisuunnan hyväksi. Harjoittelukokemusta kansainvälisiltä leireiltä. Ohjaus- tai
apuohjaajakokemusta valtakunnallisilla tai kansainvälisiltä leireillä. Tuomaritoiminta
merkittävissä kisoissa, sekä kilpavalmennustoiminta lasketaan eduksi. Hokutoryu- asenne ja
lojaalisuus lajia kohtaan.
4. Dan kokeeseen ei anota, siihen kutsutaan.

5. Dan: Noin neljä vuotta 4. Danin suorittamisesta. Oma-aloitteinen Hokutoryu ju-jutsua
edistävä aktiivinen työ oman seuran, sekä tyylisuunnan hyväksi. Harjoittelukokemusta
kansainvälisiltä leireiltä, sekä ohjauskokemusta valtakunnallisilta - / kansainvälisiltä leireiltä.
ylempi tuomariluokitus lasketaan eduksi. Hokutoryu vyötekniikoiden, sekä eri osa-aluiden
asiantuntija.
5. Dan kokeeseen ei anota, siihen kutsutaan.

6. Dan: Noin neljä vuotta 5. Danin suorittamisesta ja noin 50 vuoden ikä. Tästä voidaan
tapauskohtaisesti, merkittävien saavutusten ja lajin edun niin vaatiessa tehdä Soken
päätöksellä poikkeus.
Merkittävä, aktiivinen työ tyylisuunnan tekniikoiden, harjoittelumetodien, sekä lajiin
liittyvien toimintojen, kuten kilpailu- , tuomari-, itsepuolustus-, turvallisuus- ja
kuntoilutoimintojen kehittäminen ja edistäminen.
Aktiivinen kansainvälinen Hokutoryu toiminta, sekä merkittävä toiminta valtakunnallisesti.
Lajin edistäminen omalla paikkakunnalla ja omassa seurassa, osallistuminen harjoittelijana,
sekä ohjaajana merkittäviin kansainvälisiin leireihin ja tapahtumiin. Lajin kehittäminen,
tekniikat, lajia tukeva kirjallinen toiminta, sekä merkittävä työ lajin tunnetuksi tekemiseksi ja
harrastajamäärien kasvattamiseksi.
Jokainen Hokutoryu ju-jutsu 6. Dan saa myös Shihanin arvon ja ansaitakseen tämän arvon on
osallistuttava lajin kehittämiseen, se voi olla merkittävä kirjallinen työ, joka vaikuttaa lajin tai
tekniikoiden ymmärtämiseen, tai tekniikoiden ja harjoitusmenetelmien kehittäminen.
Periaate on, että jokaisen Shihanin "kädenjälki" näkyy tyylisuunnassa, vaikka edes vähän,
mutta näkyy kuitenkin. Shihan on Hokutoryu tekniikoiden syvällinen asiantuntija.
Yleistä: Jos osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta ja toiminnallaan erityistä osaamista ja
tietämystä Hokutoryu-ju-jutsusta, niin näistä säännöistä voidaan Soken päätöksellä poiketa.
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