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Облеклото на кандидата трябва да 
се състои от кейкоги (кендоги, иай-
доги, джудоги, каратеги), колан-оби 
и хакама (или панталон за практику-
ване на джудо). Допустими са вся-
какви съчетания на долнище и кей-
коги с черен, бял и син цвят. Облек-
лото трябва да бъде подходящ раз-
мер, цяло и чисто. 
Кандидатът трябва да използва 
боккен (може с пластмасова сая и 
сагео) или иайтo. 
 
 
За грешка се смята: 
Използване на кейкоги с различен от 
установения цвят; 
Използване на тениска, панталон 
или друга дреха (под кейкоги-то 
и/или хакамата), което да се показва 
изпод кейкоги-то и/или хакамата; 
Използване на чорапи или обуване-
то на каквото и да е друго (канди-
дат, който по уважителна причина 
не може да се представи бос, е за-
дължен да уведоми предварително 
изпитната комисия и с нейно съг-
ласие може да използва таби); 
Използване на облекло, което не е 
чисто, спретнато или е с неподходящ 
размер; 
Ако през цепките на хакамата се 
вижда голо тяло. 
Забранено е използването на шин-
кен. 
 
Неправилното носене на дрехата не 
се смята за грешка. 
 
Допускат се не повече от две грешки. 

Облеклото на кандидата трябва да се 
състои от кейкоги (кендоги или иайдо-
ги), колан-оби и хакама. Допустими са 
следните цветови съчетания: хакама с 
черен цвят – кейкоги с бял или черен 
цвят; хакама с бял цвят – кейкоги с бял 
цвят; хакама със син цвят – кейкоги 
със син или бял цвят.  Облеклото 
трябва да бъде подходящ размер, ця-
ло и чисто. 
Кандидатът трябва да използва 
боккен (може с пластмасова сая и са-
гео) или иайтo. 
 
За груба грешка се смята (и може да 
бъде основание за недопускане на 
кандидата до изпит): 
Отсъствие на хакама или използване 
на различен тип кейкоги (джудоги, ка-
ратеги), с различен от установения 
цвят или цветово съчетание. 
 
За грешка се смята: 
Отсъствие на оби; 
Използване на кейкоги с различен от 
установения цвят; 
Използване на тениска, панталон или 
друга дреха (под кейкоги-то и/или ха-
камата), което да се показва изпод 
кейкоги-то и/или хакамата; 
Използване на чорапи или обуването 
на каквото и да е друго (кандидат, 
който по уважителна причина не 
може да се представи бос, е задъл-
жен да уведоми предварително из-
питната комисия и с нейно съгласие 
може да използва таби); 
Използване на облекло, което не е 
чисто, спретнато или е с неподходящ 
размер; 
Ако през цепките на хакамата се виж-
да голо тяло. 
Забранено е използването на шинкен. 
 
Неправилното носене на дрехата не се 
смята за грешка. 
 
Допуска се не повече от една грешка. 

Облеклото на кандидата трябва да се 
състои от кейкоги (кендоги или иайдо-
ги), колан-оби и хакама. Допустими са 
следните цветови съчетания: хакама с 
черен цвят – кейкоги с бял или черен 
цвят; хакама с бял цвят – кейкоги с бял 
цвят; хакама със син цвят – кейкоги 
със син или бял цвят.  Облеклото 
трябва да бъде подходящ размер, ця-
ло и чисто. 
Кандидатът трябва да използва 
боккен с пластмасова сая и сагео или 
иайто. 
 
За груба грешка се смята (и може да 
бъде основание за недопускане на 
кандидата до изпит): 
Отсъствие на хакама или използване 
на различен тип кейкоги (джудоги, ка-
ратеги), с различен от установения 
цвят или цветово съчетание.  
 
За грешка се смята: 
Отсъствие на оби; 
Използване на кейкоги с различен от 
установения цвят; 
Използване на тениска, панталон или 
друга дреха (под кейкоги-то и/или ха-
камата), което да се показва изпод 
кейкоги-то и/или хакамата; 
Използване на чорапи или обуването 
на каквото и да е друго (кандидат, 
който по уважителна причина не 
може да се представи бос, е задъл-
жен да уведоми предварително из-
питната комисия и с нейно съгласие 
може да използва таби); 
Използване на облекло, което не е 
чисто, спретнато или е с неподходящ 
размер; 
Ако през цепките на хакамата се виж-
да голо тяло. 
Забранено е използването на шинкен. 
 
Неправилното носене на дрехата не се 
смята за грешка. 
 
Допуска се не повече от една грешка. 

Облеклото на кандидата трябва да се 
състои от кейкоги (кендоги или иайдо-
ги), колан-оби и хакама. Допустими са 
следните цветови съчетания: хакама с 
черен цвят – кейкоги с бял или черен 
цвят; хакама с бял цвят – кейкоги с бял 
цвят; хакама със син цвят – кейкоги 
със син или бял цвят.  Облеклото 
трябва да бъде подходящ размер, ця-
ло и чисто. 
Кандидатът трябва да използва 
боккен с пластмасова сая и сагео или 
иайто. 
 
За груба грешка се смята (и може да 
бъде основание за недопускане на 
кандидата до изпит): 
Отсъствие на хакама или използване 
на различен тип кейкоги (джудоги, ка-
ратеги), с различен от установения 
цвят или цветово съчетание.  
 
За грешка се смята: 
Отсъствие на оби; 
Използване на кейкоги с различен от 
установения цвят; 
Използване на тениска, панталон или 
друга дреха (под кейкоги-то и/или ха-
камата), което да се показва изпод 
кейкоги-то и/или хакамата; 
Използване на чорапи или обуването 
на каквото и да е друго (кандидат, 
който по уважителна причина не 
може да се представи бос, е задъл-
жен да уведоми предварително из-
питната комисия и с нейно съгласие 
може да използва таби); 
Използване на облекло, което не е 
чисто, спретнато или е с неподходящ 
размер; 
Ако през цепките на хакамата се виж-
да голо тяло. 
Ако облеклото е сложено неправилно. 
Забранено е използването на шинкен. 
 
Допуска се не повече от една грешка.  

Облеклото на кандидата трябва да се със-
тои от кейкоги (кендоги или иайдоги), ко-
лан-оби и хакама. Допустими са следните 
цветови съчетания: хакама с черен цвят – 
кейкоги с бял или черен цвят; хакама с 
бял цвят – кейкоги с бял цвят; хакама със 
син цвят – кейкоги със син или бял цвят.  
Облеклото трябва да бъде подходящ раз-
мер, цяло и чисто. Кандидатът трябва да 
използва иайто (по изключение и с раз-
решение от изпитната комисия, канди-
датът може да използва боккен с плас-
тмасова сая и сагео). 
 
За груба грешка се смята и е основание за 
недопускане на кандидата до изпит: 
Отсъствие на хакама или използване на 
различен тип кейкоги (джудоги, каратеги), 
с различен от установения цвят или цве-
тово съчетание.  
 
За грешка се смята: 
Отсъствие на оби; 
Използване на кейкоги с различен от ус-
тановения цвят; 
Използване на тениска, панталон или дру-
га дреха (под кейкоги-то и/или хакамата), 
което да се показва изпод кейкоги-то 
и/или хакамата; 
Използване на чорапи или обуването на 
каквото и да е друго (кандидат, който по 
уважителна причина не може да се 
представи бос, е задължен да уведоми 
предварително изпитната комисия и с 
нейно съгласие може да използва таби); 
Използване на облекло, което не е чисто, 
спретнато или е с неподходящ размер; 
Ако през цепките на хакамата се вижда 
голо тяло. 
Ако облеклото е сложено неправилно. 
Забранено е използването на боккен с 
пластмасова сая и сагео. Забранено е из-
ползването на шинкен от лица под 18 г. 
възраст. 
 
Не се допускат грешки. 
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При изпълнението на началния и 
заключителния ритуал кандидатът 
трябва да изпълни всички необхо-
дими действия (шомен-ни рей, то-
рей, тайто; дато, торей, шомен-ни 
рей) в правилната последователност. 
 
За грешка се смята: 
Пропускане, на който и да е еле-
мент, както и неправилен вариант на 
торей в началния и/или заключител-
ния ритуал; 
Неправилно направление на острие-
то на меча по време на шомен-ни 
рей и торей.  
 
Не се смята за грешка: 
Неправилна последователност на 
движенията на краката при сядане и 
ставане от сейза; Неправилна после-
дователност на поставяне и повди-
гане на ръцете при торей;  
Неправилно положение на меча на 
пода и на ръцете върху ножницата; 
Недостатъци на движенията; Неточ-
ности в мецуке. 
  
В началния и закриващия ритуал се 
допуска не повече от една грешка 
(ако бъде допусната една и съща 
грешка в началния и закриващия ри-
туал то тя се смята за една грешка). 

При изпълнението на началния и зак-
лючителния ритуал кандидатът трябва 
да изпълни всички необходими дейс-
твия (шомен-ни рей, торей, тайто; да-
то, торей, шомен-ни рей) в правилната 
последователност. 
 
За грешка се смята: 
Пропускане, на който и да е елемент, 
както и неправилен вариант на торей 
в началния и/или заключителния ри-
туал; 
Неправилно направление на острието 
на меча по време на шомен-ни рей и 
торей;  
Неправилна последователност на 
движенията на краката при сядане и 
ставане от сейза; Неправилна после-
дователност на поставяне и повдигане 
на ръцете при торей. 
 
Не се смята за грешка: 
Неправилно положение на меча на 
пода и на ръцете върху ножницата; 
Недостатъци на движенията; Неточ-
ности в мецуке. 
  
В началния и закриващия ритуал се до-
пуска не повече от една грешка (ако бъ-
де допусната една и съща грешка в на-
чалния и закриващия ритуал то тя се 
смята за една грешка). 

При изпълнението на началния и зак-
лючителния ритуал кандидатът трябва 
да изпълни всички необходими дейс-
твия (шомен-ни рей, торей, тайто; да-
то, торей, шомен-ни рей) в правилната 
последователност. 
 
За грешка се смята: 
Пропускане, на който и да е елемент, 
както и неправилен вариант на торей 
в началния и/или заключителния ри-
туал; 
Неправилно направление на острието 
на меча по време на шомен-ни рей и 
торей;  
Неправилна последователност на 
движенията на краката при сядане и 
ставане от сейза; Неправилна после-
дователност на поставяне и повдигане 
на ръцете при торей. 
 
Не се смята за грешка: 
Неправилно положение на меча на 
пода и на ръцете върху ножницата; 
Недостатъци на движенията; Неточ-
ности в мецуке. 
  
В началния и закриващия ритуал се 
допуска не повече от една грешка (ако 
бъде допусната една и съща грешка в 
началния и закриващия ритуал то тя се 
смята за една грешка). 

При изпълнението на началния и зак-
лючителния ритуал кандидатът трябва 
да изпълни всички необходими дейс-
твия (шомен-ни рей, торей, тайто; да-
то, торей, шомен-ни рей) в правилната 
последователност. 
 
За недопустима грешка се смята: 
Пропускане, на който и да е елемент, 
както и неправилен вариант на торей 
в началния и/или заключителния ри-
туал. 
 
За грешка се смята: 
Неправилно направление на острието 
на меча по време на шомен-ни рей и 
торей;  
Неправилна последователност на 
движенията на краката при сядане и 
ставане от сейза; Неправилна после-
дователност на поставяне и повдигане 
на ръцете при торей. 
 
Не се смята за грешка: 
Неправилно положение на меча на 
пода и на ръцете върху ножницата; 
Недостатъци на движенията; Неточ-
ности в мецуке. 
  
В началния и закриващия ритуал се 
допуска не повече от една грешка. 

При изпълнение на началния и заключи-
телния ритуал кандидатът трябва да из-
пълни всички необходими действия (шо-
мен-ни рей, торей, тайто; дато, торей, 
шомен-ни рей) в правилната последова-
телност. 
 
За недопустима грешка се смята: 
Пропускане, на който и да е елемент, как-
то и неправилен вариант на торей в на-
чалния и/или заключителния ритуал. 
 
За грешка се смята: 
Неправилно направление на острието на 
меча по време на шомен-ни рей и торей;  
Неправилна последователност на движе-
нията на краката при сядане и ставане от 
сейза; неправилна последователност на 
поставяне и повдигане на ръцете при то-
рей; неправилно положение на меча на 
пода и на ръцете върху ножницата. 
 
Не се смята за грешка: 
Недостатъци на движенията; Неточности в 
мецуке. 
  
В началния и закриващия ритуал се до-
пуска не повече от една грешка. 
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При демонстрирането на техника, 
кандидатът трябва да покаже позна-
ване на сценария на катата и точното 
му спазване, както и правилни дви-
жения при изпълняване на кихоните. 
 
За грешка се смята всяко отклонение 
от правилния сценарии, включител-
но следните: 
Стъпване с погрешния крак, непра-
вилно направление на движението;  
Неправилен вариант на чибури;  
Пропуск на отделни технически еле-
менти или на части от тях. 
 
Не се смята за грешка: 
Неправилен ъгъл на движението и 
спирането на меча; 
Неправилна синхронизация на дви-
женията на меча и тялото (при усло-
вие, че това не изменя сценария на 
катата); 
Грешен ритъм при изпълнение на 
ката; 
Неправилно мецуке; 
Отсъствие на заншин. 
 
Несъответствието на техниката на 
кандидата с критериите, указани в 
„Ръководство по Иайдо на Японската 
Кендо Федерация” не се смята за 
грешка в случай, че са допуснати от-
клонения в не повече от три точки. 
 
По време на демонстрацията е до-
пустимо подсказване от страна на 
инструктора, относно последовател-
ността на действията. 
 
Допуска се не повече от една грешка 
за цялата демонстрация. 

При демонстрирането на техника, 
кандидатът трябва да покаже позна-
ване на сценария на катата и точното 
му спазване, както и правилни движе-
ния при изпълняване на кихоните. 
 
За грешка се смята всяко отклонение 
от правилния сценарии, включително 
следните: 
Стъпване с погрешния крак, непра-
вилно направление на движението; 
Неправилен вариант на чибури;  
Пропуск на отделни технически еле-
менти или на части от тях; 
Забравена последователност на дейс-
твията и необходимост от подсказване 
от страна на инструктора. 
 
Не се смята за грешка: 
Неправилен ъгъл на движението и 
спирането на меча; 
Неправилна синхронизация на дви-
женията на меча и тялото (при усло-
вие, че това не изменя сценария на 
катата); 
Грешен ритъм при изпълнение на ка-
та; 
Неправилно мецуке; 
Отсъствие на заншин. 
 
Несъответствието на техниката на 
кандидата с критериите, указани в 
„Ръководство по Иайдо на Японската 
Кендо Федерация” не се смята за 
грешка в случай, че са допуснати отк-
лонения в не повече от три точки. 
 
Допуска се не повече от една грешка 
за цялата демонстрация. 
 

При демонстрирането на техника, 
кандидатът трябва да покаже позна-
ване на сценария на катата и точното 
му спазване. 
 
За грешка се смята всяко отклонение 
от правилния сценарии, включително 
следните: 
Стъпване с погрешния крак, непра-
вилно направление на движението; 
Неправилен вариант на чибури;  
Пропуск на отделни технически еле-
менти или на части от тях; 
Неправилна синхронизация на дви-
женията на меча и тялото. 
 
Не се смята за грешка: 
Неправилен ъгъл на движението и 
спирането на меча; 
Грешен ритъм при изпълнение на ка-
та; 
Неправилно мецуке; 
Отсъствие на заншин. 
 
Несъответствието на техниката на 
кандидата с критериите, указани в 
„Ръководство по Иайдо на Японската 
Кендо Федерация” не се смята за 
грешка в случай, че са допуснати отк-
лонения в не повече от три точки. 
 
Допуска се не повече от една грешка 
за цялата демонстрация. 
 
 
 
 
 
 

При демонстрирането на техника, 
кандидатът трябва да покаже позна-
ване на сценария на катата и точното 
му спазване. 
 
За грешка се смята всяко отклонение 
от правилния сценарии, включително 
следните: 
Стъпване с погрешния крак, непра-
вилно направление на движението; 
Неправилен вариант на чибури;  
Пропуск на отделни технически еле-
менти или на части от тях; 
Неправилна синхронизация на дви-
женията на меча и тялото; 
Неправилен ъгъл на движението и 
спирането на меча. 
Неправилен ред на изпълнение. 
Изпълнение на друга ката. 
 
 
Не се смята за грешка: 
Неправилен ритъм при изпълнение на 
ката и отделните й елементи; 
Неправилно мецуке; 
Отсъствие на заншин. 
 
Несъответствието на техниката на 
кандидата с критериите, указани в 
„Ръководство по Иайдо на Японската 
Кендо Федерация” не се смята за 
грешка в случай, че са допуснати отк-
лонения в не повече от три точки. 
 
Допуска се не повече от една грешка 
за цялата демонстрация. 
 
 
 
 
 

При демонстрирането на техника, канди-
датът трябва да покаже познаване на 
сценария на катата и точното му спазване. 
Катите от изпитната програма трябва да 
бъдат изпълнени в рамките на 6 минути. 
Кандидатът е важно да демонстрира: 

1. Ки/Кен/Тай/Ичи; 
2. Джо/Ха/Кю; 
3. Заншин. 

 
За грешка се смята всяко отклонение от 
правилния сценарии, включително след-
ните: 
Стъпване с погрешния крак, неправилно 
направление на движението; 
Неправилен вариант на чибури;  
Пропуск на отделни технически елементи 
или на части от тях; 
Неправилна синхронизация на движения-
та на меча и тялото; 
Неправилен ъгъл на движението и спира-
нето на меча; 
Неправилен ред на изпълнение. 
Изпълнение на друга ката. 
Неправилен ритъм при изпълнение на ка-
та и отделните й елементи; 
Неправилно мецуке; 
Несъответствието на техниката на канди-
дата с критериите, указани в „Ръководст-
во по Иайдо на Японската Кендо Федера-
ция” 
 
Не се смята за грешка: 
Отсъствие на заншин. 
Просрочване на времето, за изпълнение 
на катите. 
 
Допуска се не повече от една грешка за 
цялата демонстрация. 
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Кандидатът трябва да може да отго-
вори правилно на въпросите в из-
питния тест за 5 кю. 
 
За грешка се смята неправилно из-
ползване на термините или непра-
вилно обяснение. Неправилното из-
писване на термините не се смята за 
грешка. 
 
Грешките не трябва да бъдат повече 
от две. 

Кандидатът трябва да може да отго-
вори правилно на въпросите в изпит-
ния тест за 4 кю. 
 
За грешка се смята неправилно изпол-
зване на термините или неправилно 
обяснение. Неправилното изписване 
на термините не се смята за грешка. 
 
Грешките не трябва да бъдат повече 
от две. 

Кандидатът трябва да може да отго-
вори правилно на въпросите в изпит-
ния тест за 3 кю. 
 
За грешка се смята неправилно изпол-
зване на термините или неправилно 
обяснение. Неправилното изписване 
на термините не се смята за грешка. 
 
Грешките не трябва да бъдат повече 
от две. 

Кандидатът трябва да може да отго-
вори правилно на въпросите в изпит-
ния тест за 2 кю. 
 
За грешка се смята неправилно изпол-
зване на термините или неправилно 
обяснение. Неправилното изписване 
на термините не се смята за грешка. 
 
Грешките не трябва да бъдат повече 
от две. 

Кандидатът трябва да може да отговори 
правилно на въпросите в изпитния тест за 
1 кю. 
 
За грешка се смята неправилно използва-
не на термините или неправилно обясне-
ние. Неправилното изписване на терми-
ните не се смята за грешка. 
 
Грешките не трябва да бъдат повече от 
две. 

 
 


