
ČUBU  společně s  a JKA 
 

připravuje 

Školení trenérů II. tříd 
 

Termín:  1. víkend 19. – 21. 6. 2015 

2. víkend 20. – 22. 11. 2015 

3. a 4. víkend bude upřesněn v roce 2016 
 

Místo: SKBU Hostivař – Praha 
 

 Školení proběhne po dobu čtyř víkendů  

 

Podmínky pro JKA  pro přihlášení do tohoto školení jsou: 
Středoškolské vzdělání, trenér III. třídy - nositel minimálně technického stupně 

1.DAN JKA (1. Kyu – musí odsouhlasit VV JKA ČR – licence bude platit až po složení 

zkoušky na 1. Dan, kterou je nutné složit do dalšího možného termínu zkoušek (zkoušky 

na STV Dan v ČR) věk 20 let, trenér III.třídy s praxí, morální a trestní bezúhonnost, při 

podání přihlášky doložit účast na akcích JKA ČR v průběhu jednoho roku v tomto rozsahu: 1 

x seminář se Shihanem Hideo Ochi, 2x seminář s instruktory JKA ČR nebo absolvování 

vícedenní akce JKA ČR (Shotokan kata Keikokai , Gasshuku atd.). 

Podmínky pro Kickbox pro přihlášení do tohoto školení jsou: 
Středoškolské vzdělání, věk 20 let, trenér III. třídy s praxí minimálně 1 rok (tato praxe 

musí být potvrzena akreditovaným trenérem, nositelem trenérské licence minimálně II. třídy 

se specializací: bojové sporty)), účast na odborných seminářích pořádaných ČSFu (minimálně 

dva), morální a trestní bezúhonnost 
 

ČUBU garantuje obecnou výuku kmenových vyučovacích předmětů podle            

schváleného učebního plánu v rozsahu 50 vyučovacích hodin a specializační výuku v celkové 

délce 115 vyučovacích hodin z čehož profilujících vyučujících  předmětů v rozsahu 55 

vyučujících hodin. Dále zaměření, kvalitu a rozsah odborné praxe 60 vyučujících hadin , 

závěrečné práce a závěrečných zkoušek v souladu s učebním plánem v rozsahu 20 hodin. 

Přihlásit se mohou všichni, co splňují podmínky Českého Svazu JKA karate a českého svazu 

full-contactu. 

Poplatek za školení 8 000,- Kč. Splatný na místě. Ubytování a strava není zahrnuta do tohoto 

poplatku. 

Doba platnosti licence 10 let (následné doškolení v rozsahu 1. víkendu). 

 

 

Přihlášky na školení trenérů II. tříd posílejte emailem nejpozději do 22. 5. 2015 

patasj@seznam.cz 

 

 

 

V této formě se všemi informacemi (naskenujte podepsané): 

mailto:patasj@seznam.cz


ČUBU  společně s  a JKA 
 

 

 

 

Přihláška na školení a doškolení trenérů II. třídy 2015-2016 

Českého svazu karate JKA  a Českého svazu full-contactu 

 

Jméno a příjmení:............................................ Rč. :........................................ 
 

Bydliště :......................................................... PSČ:....................................... 

 

Dojo:............................................................... tel. :........................................ 

 

Datum :................................... Podpis:............................ STV :........................... 

 

Email:………………………………. 

 

Uveďte registrační číslo III. trenérské třídy:…………………………………… 
 


