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Všeobecná úvodní část zkušebního řádu ČFOKK / WOF CZ
1. Definice
Zkoušející
Zkoušející je hlavní instruktor WOF pro ČR nebo člen WOF (zkušební komisař) pověřený na základě licence k
provádění zkoušky na stupně podle tohoto zkušebního řádu a je držitelem mistrovského stupně.
Zkoušený
Zkoušený je žadatel nebo adept, který provádí zkoušku za účelem získání vyššího stupně a splňuje kritéria.
Musí být členem WOF nebo členem národní organizace, která oficiálně zastupuje WOF v dané zemi.

2. Oprávnění

Žákovské stupně (10. - 1. kyu)
Udělovat žákovské stupně je oprávněn pouze hlavní instruktor WOF pro ČR pověřený prezidentem a hlavním
instruktorem WOF na základě platné učitelské licence ("WOF teaching licence") pro ČR. Přezkoušení na
žákovské stupně provádí rovněž hlavní instruktor WOF pro ČR (ČFOKK) nebo jím pověření zkušební komisaři
na základě licence.
Mistrovské stupně (1. - 10. dan)
Mistrovské stupně uděluje výhradně prezident a hlavní instruktor WOF (hanchi Kenyu CHINEN). Přezkoušení
na mistrovské stupně provádí rovněž prezident a hlavní instruktror WOF nebo jím pověření funkcionáři na
základě licence.

3. Povinnosti
Povinnosti zkoušeného:
● Provést prostřednictvím svého instruktora registraci a přihlášení ke zkoušce do určeného termínu u
pořadatele zkoušky. V případě neúčasti na zkoušce co nejdříve se od zkoušky odhlásit.
● Přistoupit ke zkoušce v čistém KARATE GI nebo KOBUDO GI s emblémem W.O.F. na levé straně hrudi
se, správně uvázaným OBI příslušné barvy odpovídající nejvyššímu dosaženému stupni. V případě, že
žadatel není držitelem žádného stupně, používá bílý pás ("shiro obi").
● Musí být členem WOF i ČFOKK (viz. stanovy a vnitřní předpisy)
● Je povinen znát každou část zkoušky nazpaměť (včetně terminologie).
● Mít připravené soupeře/partnery pro cvičení KUMIWAZA, BUNKAI, KATA OYO, BUNKAI OYO
● Žadatel smí ke zkoušce na žákovské stupně (KYU) přistoupit pouze s písemným souhlasem svého
instruktora (vedoucího oddílu, klubu, DOJO) stvrzeným na žádosti a protokolu.
● Musí splňovat daná kritéria pro požadovaný stupeň tzn. věk, dobu a účast na seminářích.
● Žadatel smí ke zkoušce na mistrovské stupně (DAN) přistoupit pouze se souhlasem hlavního instruktora
pro ČR a na návrh svého instruktora (vedoucího oddílu, klubu, DOJO).
● Nesmí přistoupit ke zkoušce, pokud mu toto bylo v disciplinárním řízení zakázáno.
● Důsledně dodržovat etiku a disciplínu v KARATEDO popř. KOBUDO.
Povinnosti zkoušejícího:
● Provádět zkoušku v čistém karategi/kobudogi s emblémem WOF na levé straně hrudi s OBI příslušné
barvy odpovídající jeho dosaženému mistrovskému stupni.
● Zkoušející hodnotí: správnost provedení, techniku, postoj, dynamiku a kime v každé části zkoušky a
hodnocení zaznamenává do protokolu.
● Dodržovat zkušební řád.
● V případě negativního výsledku zkoušky sdělit zkoušenému příčiny neúspěchu.

4. Výjimky

O vyjimkách rozhoduje hlavní instruktor ČFOKK / WOF. Zkoušený musí splňovat všechny podmínky pro udělení
stupně kromě věci, která je předmětem výjimky. S výjimkou týkající se žákovských stupňů musí souhlasit dojo
instruktor, s vyjimkou týkající se mistrovských stupňů hlavní instruktor pro ČR.
a) Výjimka doba - udělení více stupňů současně
Zkoušený může požádat o provedení zkoušky z více stupňů najednou.
b) Vyjimka udělení vyššího stupně na základě praxe z jiného stylu karate
Zkoušený může požádat o provedení zkoušky přímo na vyšší stupeň tzv. "rozdílová zkouška", kde obsahem
zkoušky je veškerý program podle zkušebního řádu až do stupně, který je předmětem žádosti.

5. Průběh zkoušky

● Prostor pro vykonání zkoušky (dojo) zajišťuje pořadatel. Dbá na to, aby byl vhodně upraveno pro podmínky
KARATEDO / KOBUDO.
● Zkoušky jsou prováděny neveřejně (přítomni jsou pouze: zkoušející, zkoušení a jejich instruktoři, asistenti a
soupeři/partneři pro cvičení Kata Kumiwaza, Kata Bunkai, Dojo Kumite, Kumi Bo, Kata Oyo, Bunkai Oyo).
● Jestliže je žadateli více než 40let, časový interval pro DOJO KUMITE je v každé sérii 1 min.
● V případě hrubého porušení pravidel, etiky a disciplíny KARATEDO / KOBUDO některým ze zkoušených,
má zkoušející oprávnění ho vyloučit od zkoušky i z dojo. Nezkoušené osoby (instruktoři, soupeři, apod.)
mohou být také z těchto důvodů vyloučeni.
● Kriteria, které jsou hodnoceny v každé části zkoušky: technika, rychlost, postoj (pozice), kime
● Proti rozhodnutí zkušebního komisaře o úspěšnosti nebo neúspěšnoti zkoušky a následně udělení nebo
neudělení daného stupně KYU/DAN není možnost odvolání ani podání protestu.

6. Stáže/semináře

Účast na seminářích:
● Zkoušky na jednotlivé stupně jsou podmíněny účastí na seminářích. Druh semináře na daný stupeň je
upřesněn u jednotlivých stupňů.
● Účast na seminářích Okinawa Shorin-ryu Karate a seminářích Okinawa Kobudo se neslučuje!
● Účastí na semináři uznatelnou jako podmínka k vykonání zkoušky na určitý stupeň (KYU/DAN) je seminář
pořádaný v některém z předešlých termínů než ten, v rámci kterého žadatel (adept) bude provádět zkoušku
a v období od získání aktuálního stupně KYU/DAN.
Názvy seminářů:
● Národní seminář (stáž) je seminář pořádaný na území ČR vedený hlavním instruktorem WOF Okinawa
Shorin-ryu Karate / Okinawa Kobudo pro ČR.
● Zahraniční seminář (stáž) je seminář vedený instruktorem nebo hlavním instruktorem jiné členské země
WOF
● Mezinárodní seminář (stáž) je seminář pořádaný v jakékoliv členské zemi WOF vedený prezidentem a
hlavním instruktorem WOF (sensei hanshi Kenyu CHINEN).

7. Finanční náležitosti

Finanční náležitosti zkoušeného:
● Registrační poplatek musí zkoušený (žadatel) uhradit před zahájením zkoušky bez ohledu na úspěšnost
následné zkoušky.
● Poplatek za udělené jednotlivé stupně jsou splatné po úspěšném vykonání zkoušky.
● Registrační poplatky a poplatky za udělené stupně jsou dány ekonomickou směrnicí ČFOKK/WOF.
Finanční náležitosti zkoušejícího:
● S registračními poplatky je naloženo podle ekonomické směrnice ČFOKK / WOF.
● Zkoušející má nárok na náhradu cestovních a ubytovacích nákladů (po dohodě s pořadatelem zkoušek).

8. Platnost
Zkušební řád je účinný a platný do odvolání nebo další novelizace provedené ČFOKK nebo WOF.

5. KYU (GO KYU)
žlutý pás
BO:

BO HOJOUNDO ICHI
BO KIHON ICHI
BO KIHON ICHI KATA KUMIWAZA
KUMI BO ICHI

Podmínky:

Minimální doba 3 měsíce od začátku cvičení (registrace)
Minimální věk 14 let

4. KYU (YON KYU)
oranžový pás

BO:

BO HOJOUNDO NI
BO KIHON NI
BO KIHON NI KATA KUMIWAZA
KUMI BO NI

SAI:

SAI HOJOUNDO ICHI

Podmínky:

Minimální doba 4 měsíce od získání GO KYU (5.KYU)

3. KYU (SAN KYU)
zelený pás
BO:

BO HOJOUNDO SAN

SAI:

SAI HOJOUNDO NI
SAI KIHON ICHI

TONKUWA:

TONKUWA HOJOUNDO ICHI

Podmínky:

Minimální doba 4 měsíce od získání YON KYU (4.KYU)

2. KYU (NI KYU)
modrý pás
BO:

KUMI BO SAN

SAI:

SAI KIHON ICHI KATA KATA BUNKAI

TONKUWA:

TONKUWA KIHON ICHI

NUNCHAKU:

NUNCHAKU HOJOUNDO ICHI

Podmínky:

Minimální doba 6 měsíců od získání SAN KYU (3.KYU)
Pravidelná účast na národních seminářích.

1. KYU (IK KYU)
hnědý pás
BO:

SHUSHI NO KON

SAI:

MATAYOSHI NO SAI DAI ICHI

TONKUWA:

TONKUWA KIHON ICHI KATA KUMIWAZA

NUNCHAKU:

NUNCHAKU HOJOUNDO NI

Teoretické znalosti:

Trénink, historie a filozofie Okinawa Kobudo

Podmínky:

Minimální doba 6 měsíců od získání NI KYU (2.KYU)
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

1. DAN (SHO DAN)
černý pás

JUN SHIKAKU
BO:

CHOUN NO KON
SHUSHI NO KON KATA KUMIWAZA

SAI:

SAI KIHON ICHI KATA KUMIWAZA

TONKUWA:

MATAYOSHI NO TONKUWA DAI ICHI

NUNCHAKU:

NUNCHAKU DAI ICHI

Podmínky:

Minimální doba 1 rok od získání IK KYU (1.KYU)
Minimální věk 18 let
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

2. DAN (NI DAN)
černý pás

SHIKAKU
BO:

SAKUGAWA NO KON
CHOUN NO KON KATA KUMIWAZA

SAI:

SAI HOJOUNDO SAN
MATAYOSHI NO SAI DAI NI
(SANCHO SAI)

NUNCHAKU:

NUNCHAKU DAI NI

Podmínky:

Minimální doba 2 roky jako JUN SHIKAKU (1.DAN)
Minimální věk 20 let
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

3. DAN (SAN DAN)
černý pás

JUN SHIHAN
BO:

CHIKIN BO (TSUKEN NO KON)
SAKUGAWA NO KON KATA KUMIWAZA

TONKUWA:

MATAYOSHI NO TONKUWA DAI NI

JO:

JO JUTSU

SANSETSUKON:

HOJOUNDO ICHI

KATA OYO:

SAI, TONKUWA, NUNCHAKU (podle výběru)

Podmínky:

Minimální doba 3 roky SHIKAKU (2.DAN)
Minimální věk 23 let
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

4. DAN (YON DAN)
černý pás

SHIHAN
BO:

SHISHI NO KON
CHIKIN BO KATA KUMIWAZA

SANSETSUKON:

HAKUHO

NUNTI:

NUNTI KATA

KAMA:

HOJOUNDO ICHI

KATA OYO:

JO, SANSETSUKON (podle výběru)

Podmínky:

Minimální doba 4 roky jako JUN SHIHAN (3.DAN)
Minimální věk 27 let
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

5. DAN (GO DAN)
černý pás

JUN RENSHI
BO:

SHISHI NO KON KATA KUMIWAZA

SAI:

CHINBARU NO SAI

KAMA:

KAMA NUTI

EKU:

CHIKIN HAKATCHU NO EKUDI

TIMBE:

TIMBE HOJOUNDO ICHI

KATA OYO:

JO, EKU, NUNTI

Podmínky:

Minimální doba 5 let jako SHIHAN (4.DAN)
Minimální věk 32 let
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

6. DAN (ROKU DAN)
černý pás

RENSHI
TIMBEI:

TIMBEI NO KATA

KUE:

KUE NUTI

SURUCHIN:

SURUCHIN NO KATA

KATA:

podle výběru

KATA OYO:

KUE, TIMBEI, KAMA

Podmínky:

Minimální doba 6 let jako JUN SHIHAN (5.DAN)
Minimální věk 38 let
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

7. DAN (NANA DAN)
černý pás

JUN KYOSHI
KAMA:

SHIMOTSUKI KAMA

TETCHO:

TETCHO NO KATA

TEKKO:

TEKKO NO KATA

KATA:

výběr 2 kata z KAMA, EKU nebo KUE

Podmínky:

Minimální doba 7 let jako RENSHI (6.DAN)
Minimální věk 45 let
Perfektní znalost historie a filozofie kobudo.
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích.

8. DAN (HACHI DAN)
černý pás

KYOSHI
KATA:

volný výběr

Podmínky:

Minimální doba 8 let jako JUN KYOSHI (7.DAN)
Minimální věk 53 let
Perfektní znalost historie a filozofie kobudo.
Pravidelná účast na mezinárodních a národních seminářích a
seminářích na Okinawě.

9. DAN (KU DAN)
černý pás

JUN HANSHI
Podmínky:

Minimální doba 9 let jako KYOSHI (8.DAN)
Minimální věk 62 let
Pravidelná účast na seminářích na Okinawě.

10. DAN (JU DAN)
černý pás

HANSHI
Podmínky:

Minimální doba 10 let jako JUN HANSHI (9.DAN)
Minimální věk 72 let
Pravidelná účast na seminářích na Okinawě.

