
ZKOUŠKA NA STV 1. kyu  
 

11.  Všeobecně: 
 
11.1) provádět zkoušky na STV 1. kyu je oprávněn vykonávat zkušební 

komisař JKA karate ČR s platnou mezinárodní licenci u JKA WF.  

 

11.2) Zkušební komisař je povinen: 

1. odevzdat z každé zkoušky na STV 1.kyu 1 500,- Kč na účet JKA karate 
ČR, 

2. do 14. dnů po uplynutí zkoušky na 1.kyu – předat národnímu pověřenci 
pro zkoušky zkušební protokol včetně kopie odeslané úhrady na účet 

JKA ČR, 

3. do 14. dnů po uplynutí zkoušky na 1.kyu – předat národnímu pověřenci 
pro zkoušky informaci o technické vyspělosti zkoušeného (zda je 

technicky na úrovni pro zkoušku na DAN)   

 

11.3) termíny konání zkoušek na 1.kyu JKA karate ČR: 

- seminář JKA ČR - Hideo Ochi (únor) 

- seminář JKA ČR - Kata Keikokai (květen) 

- seminář - Gasshuku JKA ČR (červenec) 

- seminář JKA ČR – Work Shop (září)  

 

       

12.  Předpoklady k připuštění ke zkoušce na STV 1. kyu a přihlášení ke 

       zkoušce: 
 

12.1) Žadatelé o zkoušku na STV 1.kyu musí nejpozději do 31. 12.(před 

        určeným termínem zkoušky) zaslat národnímu pověřenci pro 

        zkoušky JKA Karate ČR "Přihlášku ke zkoušce na STV 1.Kyu u JKA 

        Karate ČR“. Na přihlášce bude poznačen termín konání zkoušky  

 na 1.kyu. Přihlášku obdrží žadatel u národního pověřence pro 

zkoušky na osobní vyžádání nebo písemnou žádost. Přihlášky jsou 

dostupné také na webu JKA ČR. 

  

12.2) Ke zkoušce na STV  1.kyu se mohou přihlásit všichni karateka, 

        členové JKA Karate ČR, kteří nepřerušili členství v JKA karate 

        od poslední zkoušky a vlastní platný průkaz karate se zaplacenou 

        roční známkou JKA Karate ČR  

       

V případě, že nebude splněna některá z níže uvedených podmínek, nebude 

žadatel ke zkoušce 1.kyu připuštěn. 

 

Podmínky na zkoušku 1. kyu: 

 

Minimální čekací doba od poslední zkoušky 6 měsíců        

 

V době přípravy na zkoušku 1. kyu je nutné splnit: 

- nejméně 1 vícedenní seminář - akce JKA Karate na území ČR nebo 

  v zahraničí, 



- nejméně 1 seminář s instruktorem JKA Karate ČR konaný na území ČR 

- účast na semináři v době konání zkoušky 

 

 

 

Následná zkouška na 1. DAN JKA 

V době přípravy na zkoušku 1. DAN je nutné splnit: 

- zúčastnit se specializovaného přípravného připouštěcího semináře JKA 

ČR pro zkoušku 1. DAN, vyhlašovaného VV JKA ČR, seminář musí být 

absolvován s doporučením k připuštění pro vykonání zkoušky 1. DAN 

- nejméně 1 vícedenní seminář - akce JKA Karate na území ČR nebo 

  v zahraničí  

- nejméně 1 seminář s intruktorem JKA Karate ČR konaný na území ČR 

- účast na semináři v době konání zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tajemník komise 

Ing. Radek Pěknic 


