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1. Üldpõhimõtted 

1.1. Käesoleva dokumendi eesmärk on määratleda kõik JKA EeSKA ajutise tasemeraamatu ja 

passi väljastamise, kehtivuse ja kehtivuse kaotamisega seonduvad küsimused. 

1.2. JKA EeSKA tasemeraamat väljastatakse 9.kyu karatekale. 

1.3. JKA EeSKA pass väljastatakse 6.kyu karatekale. 

1.4. JKA pass tehakse karatekale 2.kyu astmest alates. 

1.5. JKA EeSKA kõik nimetatud karateka dokument – teenistusraamatud on karateka 

kuuluvuse, taseme ja tegevuspagasi JKA EeSKA poolne garantii kõikides maailma 

seonduvates organisatsioonides, kes selle vastu huvi võivad tunda. 

1.6. Neid dokumente saab taotleda vaid JKA EeSKA liikmesklubisse kuuluv karateka. 

1.7. Kogu karateka graduatsioon, litsentsid, tegevus ja osalus üritustel kantakse passi kahe 

nädala jooksul peale üritust/taseme omistamist. 

1.8. Passiga seonduv kuulub JKA EeSKA peainstruktori pädevusse. Klubiga seonduva täidab 

klubi esindaja. 

 

2. Õigused. Kohustused 

2.1. Pass annab õiguse soodushinnaga kõigile JKA EeSKA ja liikmesklubi üritustele. 

2.2. Passi annab õiguse olla liikmesklubi täisliige. 

2.3. Pass peab karatekal olema kaasas kõigil seonduvatel üritustel. 

2.4. Passi tuleb hoida hoolikalt. 

2.5. Klubidel on õigus pidada eraldi hinnakirja passi omanikele ja mitteomanikele. 

 

3. Taotlemine. Omandamine. Väljastamine 

3.1. Ajutise tasemeraamatu omandab karateka koos 9.kyu eksami eduka sooritamisega.  

3.2. Ajutise tasemeraamatu taotluseks on 9.kyu vöögraduatsiooni testi eksami 

taotlus/protokoll, millele on lisatud 1 foto mõõdus 3 x 4 cm. 

3.3. Vöögraduatsiooni testi eksami taotluse/protokolli vormi saad oma klubist. 

3.4. Passi omandab karateka koos 6.kyu astme eduka sooritamisega 

3.5. Passi taotlus tuleb esitada koos 6.kyu vöögraduatsiooni testi taotluse/protokolliga, mis on 

nõuetekohaselt täidetud ja millele on lisatud 3 fotot mõõdus 3 * 4 cm. 

3.6. Passi taotlemise vormi saad oma klubist. 

3.7. Puuduliku taotluse dokumentatsiooni puhul (ei ole fotot või ankeeti või vöögraduatsiooni 

testi taotlust/protokolli või on ebaselgelt/valesti täidetud või puudub klubi peainstruktori 

kinnitus/suunamine) karatekat vööeksamile ei lubata. Mitte kellelgi ei ole pärast 

aega/tahtmist tema pilte/dokumente „taga ajada“. 

3.8. Ajutine tasemeraamat on tasuta. 
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3.9. Passi lõiv makstakse koos eksamitasuga. Reeglina toimub see pärast eksamit, kuna 

tulemus ei ole ju ette teada.  

3.10. Passi ja eksamitasude lõivu info saad klubist. 

3.11. Passid väljastab JKA EeSKA peainstruktor.  

3.12. Passe väljastatakse kaks korda aastas: 1. jaanuaril, 1. septembril. 

3.13. Vöögraduatsiooni testile lubatakse ka karatekad, kelle nõuetele vastavad ja vormikohased 

taotlused on esitatud, aga ajutine tasemeraamat/pass veel väljastamata.  

3.14. Väljastatud passid toimetatakse liikmesklubi peainstruktorile. 

 

4. Sissekanded 

4.1. Kõik sissekanded tehakse ja kinnitatakse ürituse või töölõigu korraldamise eest vastutava 

isiku poolt isikliku pitsati ja allkirjaga. 

 

5. Kehtivus 

5.1. Passi kehtivust, alajaotus 6, lk 9, pikendab JKA EeSKA peainstruktor iga paarisnumbriga 

lõppeva aastal (2 aasta kaupa), 

5.2. Pass peab olema korrektselt täidetud ja pikendatud. 

5.3. Käesolev reglement vaadatakse üle ja seda korrigeeritakse vastavalt vajadusele. 

 

Alar Põllu 

JKA EeSKA peainstruktor ja tegevjuht 

 

Lisa:  JKA EeSKA vöögraduatsiooni testi taotlus/protokoll. 

Lisa 2:  EeSKA Karateka Passi Taotleja Ankeet. 
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