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Acum catva timp am vazut evoluand cativa fosti practicanti, centuri negre cu
grade de peste 1 Dan, si am fost surprins de stangacia tehnicii si de de inventiile
cu pretentie de tehnici elaborate.
Deoarece gradele si titlurile de instructor sau antrenor in Aikido sunt determinate
de activitatea pe tatami, am hotarat sa nu mai recunoastem gradele si titlurile celor
ce nu sunt activi si deci nu progreseaza.
Prin urmare, la sectiunea LICENTE de pe site-ul federatiei veti gasi doar sportivii
si instructorii care au licenta actualizata in 2017 sau 2018.
Din aceasta lista lipsesc toate persoanele, instructori sau practicanti, care fac
parte din cluburi care au parasit federatia si ale caror grade si titluri, acordate de
federatie, nu le mai putem recunoaste, pentru ca nu avem informatii despre
evolutia lor tehnica.
Din lista lipsesc si sportivii si instructorii cluburilor afiliate la federatie care nu si-au
actualizat licenta dinante de 2017, intelegand prin aceasta ca nu mai sunt
practicanti activi.
I-am lasat in lista pe cei care au licenta actualizata in 2017 dar nu o au si pe cea
din 2018, pentru ca este posibil ca acestia sa fie activi, dar din diverse motive nu
au reusit sa-si actualizeze licenta pe 2018.
Daca nu-si vor actualiza licenta pana la 1 Septembrie 2018, vom considera ca au
decis sa se retraga din activitate, si vor fi stersi din lista licentelor autorizate.
Aceasta masura este in acord cu directiva europeana privind interdictia de folosire
publica a titlurilor si calificarilor, care nu sunt valabile sau legale.
Vom tine la dispozitia cluburilor, bazele de date COMPLETE ale cluburile afiliate,
si la cerere, le vom livra sub o forma exploatabila (DOC, XLS).
Redobandirea gradului sau titlului
Persoana in cauza trebuie sa redevina activa, astfel incat federatia sa poata
verifica acest lucru. Exista doua situatii:
1 - Persoana membra a unui club neafiliat, va trebui sa se transfere la un club
afiliat si sa-si actualizeze licenta.
2 - Persoana membra a unui club afiliat care a facut o pauza mai mare de 2 ani,
va trebui sa revina pe tatami si sa-si actualizeze licenta.
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