
EESTI JUDOLIIDU DAN-kolleegiumi 
STATUUT 

 

I. ÜLDINE 
I.1. Eesti Judoliidu DAN-kolleegium (edaspidi DAN-kolleegium) on liidu vabatahtlik organ, mis tegutseb           

oma liikmete omavalitsuse alusel judo kultuuri ja harrastusspordi arendamisel. 
I.2. DAN-kolleegiumi moodustavad DAN-i (musta ja kõrgema astme vööd) omavad judokad, kes on            

Eesti Judoliidu liikmesklubide liikmed ja omavad vastavat tunnistust. 
I.3. DAN-kollegiumil on juhatus, mis organiseerib ja koordineerib kõrgema vööastmega judokade          

tegevust ning korraldab vööastmete omistamist klubides. 
I.4. DAN-kolleegium juhatus juhindub oma tegevuses Eesti Judoliidu juhatuse otsustest. 
I.5. DAN-kolleegiumil on oma pitsat. 

 

II. TEGEVUSVALDKOND ja ÜLESANDED 
II.1 Oma ülesannete realiseerimiseks arendab DAN-kolleegium alljärgnevat tegevust: 

● Organiseerib ja korraldab DAN-i omistamise eksameid ning kontrollib KYU-de omistamise          
eksameid klubides. 

● Korraldab treeneritele ja instruktoritele judo kultuuri ning katade alast täiendõpet ja koolitust 
● Abistab klubisid aktiivipäevade, seminaride ja kursuste korraldamisel- 
● Sõlmib Eesti Judoliidu juhatusega kooskõlastatult lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega. 

II.2. DAN-kolleegiumi ülesanneteks on: 
● Kõigi Eestis DAN-i omavate judokade ühendamine. 
● Judo, kui kasvatusvormi ja kultuuri propageerimine. 
● Harrastusjudo ja tervislike eluviiside propageerimine. 
● Õpilasastmete (KYU) ja meistriastmete (DAN) omistamise reglementeerimine. 
● DAN-i omistamise eksamite ja seminaride organiseerimine ning korraldamine. 
● Õppematerjalide väljatöötamine DAN-i ja kutsekvalifikatsiooni eksamiteks ettevalmistamiseks ja        

eksamite läbiviimiseks. 
● KYU ja DAN-iomanike registri pidamine 
● Vööprogrammide täiendamine ja parandamine vastavalt judo arengu nõutetele. 
● Tihedat koostöö arendamine EJL Treenerite nõukogu, Kohtunike kolleegiumi,        

Kutsekvalifikatsiooni komisjoni ja teiste EJL struktuuridega, mis omava kokkupuuteid judo          
kultuuri ja koolitusega. 

● Sidemete arendamine IJF-i ja EJU koolituskomisjonidega ning Kodokan DAN-kolleegiumiga. 
● Sidemete arendamine teiste riikide Judo DAN-kolleegiumitega. 
●  Kontrollida ja koordineerida DAN-kolleegiumile laekunud raha kasutamist. 
● Ettepanekute tegemine EJL juhatusele spipendiumite ja preemiate määramiseks pedagoogiliste         

saavutuste ja teenete eest judokultuuri arendamisel 
 

III. DAN-KOLLEEGIUMI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
III.1. DAN-kolleegiumi liikmeks võivad olla Eesti judoklubide liikmed, kes on sooritanud DAN-i eksami            

ja saanud selle kohta tunnistuse EJL DAN-kolleegiumi eksamikomisjonilt. 
III.2. DAN-kollegiumi liikmetel on õigus: 

● Võtta osa DAN-kolleegiumi tegevusest ja üritustest 
● Valida ja olla valitud DAN-kolleegiuni juht- ja kontrollorganitesse. 
● Teha arupärimisi ja esitada ettepanekuid DAN-kollegiumi tegevuse asjus. 

 
III.3. DAN-kolleegiumi liikmed on kohustatud: 

● Võtma aktiivselt osa DAN-kolleegiumi tegevusest. 
● Olema eeskujuks noorematele kolleegidele, täites judoeetika nõudeid nii tatamil kui igapäevases           

elus. 
● Tasuma korrektselt juhatuse poolt kehtestatud makse. 

 

IV. DAN-KOLLEEGIUMI JUHTIMINE JA STRUKTUUR 
IV.1. DAN-kolleegiumi kõrgeimaks juhtorganiks on DAN-kolleegiumi üldkoosolek, mis kutsutakse kokku         

vähemalt kord aastas 
IV.2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 



● Vööprogrammi (KYU ja DAN) muudatuste kinnitamine. 
● Vööeksamite (KYU ja DAN) tariifide kinnitamine. 
● DAN-kolleegiumi sümboolika kinnitamine. 
● DAN-kolleegiumi juhatuse, tegevusplaani ja -aruande kinnitamine 
● DAN-kolleegiumi juhatuse valimine. 

IV.3. DAN-kolleegiumi üldkoololek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 50%+1 EJL           
klubidest, kus on registreeritud DAN-i omavad judokad. Iga klubi on esindatud ühe            
DAN-kolleegiumi liikmega. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks lihthäälte enamusega. 

IV.4. DAN-kolleegiumi juhtimiseks ja tegevuse organiseerimiseks valib üldkoosolek neljaks aastaks         
(olümpiatsükkel) kuni 7 liikmelise juhatuse. Juhatuse liikmed peavad olema kolleegiumi poolt           
registreeritud DAN-i omanikud. 

IV.5. Kolm kõige vanemat kõrgeima DAN-i omanikku kuuluvad juhatusse automaatselt, juhul kui nad ise             
sellest oma privileegist ei loobu või kui nendest mõne vastu hääletavab enamus üldkoosolekul             
osalejatest 

IV.6. DAN-kolleegiumi juhatuse kompetentsi kuulub 
● DAN-eksamite komisjonide määramine 
● Klubides toimuvatele KYU-eksamitele inspektorite määramine 
● DAN-eksamite välja kuulutamine ja tulemuste kinnitamine. 
● DAN-kolleegiumi esimehe ja aseesimehe valimine. 
● DAN-kolleegiumi tegevuse juhtimine ja organiseerimine 

IV.7. DAN-kolleegiumi esimehel on õigus: 
● Kolleegiumi nimel lepingute sõlmimiseks, 
● Kolleegiumi esindamiseks. 

IV.8.  Kontrolli DAN-kolleegiumi finantsmajandusliku tegevuse üle teostab EJL audiitor. 
 
 
Kinnitatud 18.12.2004 


