
Zkušební řád

6. KJÚ - Rokkjú

Ukemi vaza
mae ukemi
uširo ukemi

Suwari waza
šikkó

Útoky
ai hanmi katate dori
katate dori
rjóte dori
uširó rjóte dori
šómen uči
jokomen uči

Doba cvičení a další podmínky

1 měsíc / 20 hodin / 1 aktuální licence / 1 seminář

5. KJÚ - Gokjú

Tači waza
Ai hanmi katate dori ikkjó

irimi nage
šihó nage

Šómen uči ikkjó



irimi nage
Katate dori šihó nage

tenči nage
Suwari waza

Rjóte dori kokjú ho

Doba cvičení a další podmínky

2 měsíce po získání 6. kjú / 30 hodin / 2 semináře / 1 aktuální licence

4. KJÚ - Jonkjú

Tači waza
Ai hanmi katate dori nikjó

sankjó
kote gaeši
ude kime nage

Šómen uči kote gaeši
Katate dori ikkjó

nikjó
irimi nage
kote gaeši
uči kaiten nage
ude kime nage
soku men irimi nage
kokjú nage

Jokomen uči šihó nage
ude kime nage

Kata dori ikkjó
nikjó

Rjóte dori tenči nage
Uširo rjóte dori sankjó

Suwari waza
Ai hanmi katate dori ikkjó

irimi nage
Šómen uči ikkjó

irimi nage



Doba cvičení a další podmínky

3 měsíce po získání 5. kjú / 50 hodin / 3 semináře / 1 aktuální licence

3. KJÚ - Sankjú

Tači waza
Šómen uči nikjó

sankjó
jonkjó

Jokomen uči ikkjó
nikjó
sankjó
jonkjó
irimi nage
kote gaeši

Katate rjóte dori ikkjó
nikjó
kote gaeši
ude kime nage
kokjú ho

Rjóte dori ikkjó
šihó nage

Uširo rjóte dori ikkjó
nikjó
irimi nage
kote gaeši
šihó nage
ude kime nage

Různé útoky kokjú nage
Suwari waza

Šómen uči nikjó
sankjó
jonkjó
kote gaeši

Katate dori ikkjó
nikjó



Rjókata dori ikkjó
nikjó

Hanmi hantači waza
Šómen uči irimi nage
Katate dori šihó nage

uči kaiten nage

Doba cvičení a další podmínky

4 měsíců po získání 4. kjú / 80 hodin / 3 semináře / 1 aktuální licence

2. KJÚ - Nikjú

Tači waza
Ai hanmi katate dori koši nage
Šómen uči šihó nage

uči kaiten nage
soto kaiten nage

Katate dori sankjó
jonkjó
koši nage
sumi otoši
aiki otoši

Jokomen uči gokjó
Rjóte dori irimi nage

kote gaeši
koši nage

Uširo rjóte dori džúdži garami
soku men irimi nage
koši nage

Katate rjóte dori irimi nage
Uširo rjú kata dori ikkjó

ikkjó
sankjó
soku men irimi nage

Kata dori sankjó
jonkjó



Kata men uči ikkjó
nikjó
sankjó
irimi nage
kote gaeši
šihó nage

Čúdan cuki ikkjó
irimi nage

Džódan cuki hidži kime osae
Různé útoky kokjú nage

Suwari waza
Katate dori kote gaeši

irimi nage
Jokomen uči ikkjó

nikjó
sankjó
jonkjó
jonkjó
irimi nage

Kata dori sankjó
Rjó kata dori ikkjó

nikjó
Hanmi hantači waza

Šómen uči kote gaeši
Katate dori soto kaiten nage
Rjóte dori šihó nage

Doba cvičení a další podmínky

6 měsíců po získání 3. kjú / 120 hodin / 4 semináře (z toho alespoň 1 národní) / 1 aktuální licence

1. KJÚ - Ikkjú

Tači waza
Katate rjóte dori džúdži garami

koši nage



Uširo katate dori kubi
šime sankjó

kote gaeši
šihó nage
koši nage

Uširo eri dori ikkjó
kote gaeši
šihó nage

Čúdan cuki nikjó
sankjó
kote gaeši
kaiten nage
koši nage

Džódan cuki ikkjó
nikjó
sankjó
irimi nage
šihó nage
kaiten nage
koši nage

Různé útoky kokjú nage
Suwari waza

Šómen uči gokjó
Jokomen uči kote gaeši

Hanmi hantači waza
Šómen uči ikkjó

nikjó
gokjó

Katate dori nikjó

Doba cvičení a další podmínky

8 měsíců po získání 2. kjú / 150 hodin /6 seminářů (z toho alespoň 2 národní) / 1 aktuální licence

Stupně DAN



 
Stupně DAN obsahují všechny možné kombinace útoků a technik. Dále bude požadováno Tantó dori,
Džó dori, Tači dori. Znalost práce s Džó a Bokkenem. Dále pak randori a práce s více útočníky.

Šodan
 
12 měsíců po získání stupně 1. Kjú - 6 seminářů (z toho alespoň 3 národní) - 2 licence, z toho jedna
aktuální, opravu je možné vykonat až 12 měsíců po předchozí zkoušce.

Nidan

 
24 měsíců po získání stupně Šodan - 6 seminářů (z toho alespoň 3 národní) - 3 licence, z toho jedna
aktuální, opravu je možné vykonat až 12 měsíců po předchozí zkoušce.

Sandan
 
36 měsíců po získání stupně Nidan - 6 seminářů (z toho alespoň 3 národní) - 5 licencí z toho jedna
aktuální, opravu je možné vykonat až 12 měsíců po předchozí zkoušce.

Jondan
 
48 měsíců po získání stupně Sandan - 6 seminářů (z toho alespoň 3 národní) - 5 licencí z toho jedna
aktuální, opravu je možné vykonat až 12 měsíců po předchozí zkoušce.


