Směrnice JKA ČR číslo 1/2015
Trenérsko-metodická komise
Českého svazu karate JKA
Úsek instruktorů, trenérů a zkušebních komisařů

Úvod

Komise trenérsko-metodická Českého svazu karate JKA (dále jen komise nebo TMK)
je ustanovena na základě platných stanov JKA ČR. Cílem komise trenérsko-metodické je
kvalitní vzdělávání instruktorů, zkušebních komisařů a trenérů. Dále komise usiluje o
zkvalitnění výuky stylu karate-do shotokan ryu podle technických a metodických pokynů
asociace JKA WF.
Pro uskutečnění těchto cílů trenérsko-metodická komise spolupracuje s ostatními
odbornými komisemi, a to zejména s komisí státní reprezentace a komisí soutěží.

Struktura komise trenérsko-metodické komise
- 1 tajemník trenérsko-metodického komise
- 3 – 5 členů trenérsko-metodické komise
- úseky trenérsko-metodické komise:
1) úsek trenérů
2) instruktorů
2) úsek zkušebních komisařů

Tajemníka a členy komise navrhuje předseda JKA ČR a schvaluje výkonný výbor JKA ČR.
Činnost komise koordinuje a řídí tajemník komise, který se za svou činnost zodpovídá
výkonnému výboru JKA ČR.

Úkoly tajemníka TMK

1. Na základě pověření Výkonného výboru JKA ČR koordinuje činnost komise.
2. Zpracovává směrnice pro činnost TMK, které předkládá VV ke schválení.
3. Pověřuje členy komise a úseků komise plněním úkolů směřujících k zabezpečení
činnosti komise a kontroluje jejich plnění, předkládá předsedovi svazu a členovi VV
JKA pověřenému pro řízení komise návrhy na personální obsazení komise.
4. Na základě výsledků školení uděluje spolu s členy TMK a představenstvem VV JKA
licence instruktorů, trenérů a zkušebních komisařů a vydává aktualizovaný seznam
instruktorů, trenérů a zkušebních komisařů s uvedením platnosti licencí.
5. Vede zápisy z jednání komise.
6. Navrhuje jednotlivé členy komise na základě jejich činnosti k ocenění, odměňování.

Úsek instruktorů

Základní úkoly úseku instruktorů
1. Šířit a vyučovat karate-do stylu shotokan ryu.
2. Podílet se na zvyšování úrovně praktikování karate-do stylu shotokan ryu členy svazu.
3. Přenášet nové poznatky, informace a trendy praxe karate-do od mezinárodních
instruktorů karate JKA, upevňovat a zvyšovat morální kredit a mravní principy karatedo s cílem pozitivně ovlivňovat výchovu členů svazu.
4. Spolupracovat s komisí soutěží a komisí rozhodčích v oblasti výkladu principů karatedo a výuky jednotlivých forem karate JKA včetně standardizace soutěžních forem a
pravidel.
5. Vytvářet instruktorům

JKA ČR vhodné podmínky k odbornému růstu v oblasti

karate-do.
6. Dbát v souladu s interními akty řízení svazu na morální kredit členů úseku.
7. Ve spolupráci s ostatními úseky a komisemi svazu organizovat minimálně 1x ročně
seminář pro instruktory a nové zájemce o činnost instruktora JKA ČR, kde se stanoví
úkoly v jednotlivých oblastech praxe karate JKA a standardizace soutěžních forem a
pravidel v souladu s mezinárodními asociacemi karate JKA pro příslušné období.
8. Vést evidenci instruktorů JKA ČR a platnosti jejich licencí. Po ukončení semináře pro
instruktory zveřejnit aktuální seznam instruktorů karate JKA ČR nejpozději do 30 dnů.
9. Připravovat plán činnosti.
10. Každoročně vyhodnotit činnost úseku a písemnou zprávu o činnosti předložit
prostřednictvím komise TMK výkonnému výboru svazu.

Podmínky pro udělení licence instruktora JKA ČR

1. Žadatel/ka je členem svazu JKA karate ČR.
2. Žadatel/ka o licenci instruktora JKA ČR musí být nositelem minimálně STV 1. DAN
JKA.
3. Žadatel/ka musí být držitelem trenérské licence.
4. Žadatel/ka se musí účastnit třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních
dvou letech od data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop, Gasshuku ČR, seminář
se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o
účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke složení
zkoušky.
5. Žadatel/ka musí podat žádost o udělení licence instruktora.
6. Žadatel se musí zúčastnit školení instruktorů JKA ČR, zaplatit licenční poplatek dle
platné ekonomické směrnice a složit zkoušku.
7. Úspěšné složení praktické a písemné zkoušky.
Zkoušky pro udělení licence instruktora - okruhy
1. Praktická zkouška
-

předvedení kata z H1 - H5, T1; vysvětlení základních principů kata

-

předvedení kata z řady Sentei (vysvětlení základních principů kata u vyšších
licencí): Enpi, Jion, Bassai dai, Kanku dai

-

ukázka řízené formy kumite + vysvětlení významu

2. Písemná zkouška
Složit písemný test z následujících okruhů:
-

standardizace kata – Heian 1 – 5, T1 (důležité a kritické body)

-

kihon do úrovně STV 1. dan – postoje, údery, kopy

-

kumite – znalost forem kumite do úrovně STV 1. dan – gohon, kihon-ippon kumite,
jiyu ippon kumite

Prodloužení licence instruktorů
1. Licence instruktorů má platnost 3 kalendářní roky po sobě jdoucí.

2. Žadatel/ka o prodloužení licence se musí zúčastnit oficiálního školení rozhodčích,
zkušebních komisařů a instruktorů JKA ČR.
3. Žadatel/ka musí podat žádost o prodloužení licence a uhradit poplatek za tuto
licenci dle platné ekonomické směrnice.

Status instruktora JKA ČR
Instruktor JKA ČR je čestný titul. Jeho nositelem se může stát každý člen svazu, který splní
podmínky pro jeho získání. Instruktor JKA ČR působí jako technický poradce v oblasti výuky
karate-do. Svým chováním, reprezentací svazu a vystupováním na veřejnosti jde příkladem
ostatním cvičencům jako člověk, který vyznává principy karatedo a žije v souladu s nimi.
Může být odebrán úsekem instruktorů svazu z důvodu ukončení členství, neplnění povinností
vyplývajících z členství nebo hrubým porušením etiky karate-do.

Mezinárodní instruktor
Reprezentuje Českou republiku na mezinárodní úrovni, zúčastňuje se mezinárodních školení.
Podmínky pro získání licence mezinárodního instruktora:
-

Složení zkoušky u mezinárodní organizace dle jejích podmínek. Aktivní působení
jako instruktor JKA ČR po celou dobu přípravného období jednoho roku, pořádání či
spolupořádání vlastních seminářů karate JKA.

-

Žadatel o udělení licence mezinárodního instruktora nejnižší úrovně si musí nechat
odsouhlasit žádost VV JKA ČR.

-

Informaci o přidělení licence JKA WF předá písemnou formou tajemníkovi úseku
TMK. Tato bude obsahovat datum udělení licence a její ukončení nebo prodloužení.

-

Držitel mezinárodní licence nemusí skládat testy pro držení národní licence, pouze
zaplatí poplatek dle platné ekonomické směrnice svazu.

Úsek trenérů
Základní úkoly úseku trenérů
1.

Šířit a vyučovat karate-do stylu shotokan ryu.

2.

Zvyšovat úroveň cvičenců svazu výchovou kvalitního trenérského kádru.

3.

Organizovat školení a výukové vzdělávací kurzy pro trenéry III. třídy. Ve spolupráci
s příslušnými akreditovanými institucemi organizovat školení a výukové vzdělávací
kurzy pro trenéry II. a I. třídy.

4.

Ve spolupráci s úsekem instruktorů zařazovat vzdělávací učební bloky do
významných seminářů JKA ČR.

5.

Koordinovat činnost trenérů svazu.

6.

Vést evidenci provedených zkoušek na trenérské třídy a do 30 dnů od ukončení
zveřejnit aktuální seznam trenérů a jejich tříd.

7.

Připravovat pro příslušný rok plán činnosti.

8.

Vyhodnotit každoročně činnost úseku a písemnou zprávu o činnosti předložit
prostřednictvím komise trenérsko-metodické výkonnému výboru svazu.

Licence trenéra
Trenér III. třídy
Podmínky udělení licence trenéra III. třídy
1. Nositel/ka minimálně technického stupně 5. kyu JKA
2. Věk minimálně 18 let.
3. Morální a trestní bezúhonnost
4. Při podání přihlášky doložit účast na třech vícedenních seminářích karate JKA
v posledních dvou letech od data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop, Gasshuku
ČR, seminář se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie
dokladu o účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke
složení zkoušky.

5. Úspěšné složení praktické a písemné zkoušky.

Školení trenérů je zajišťováno dle potřeb a požadavků Českým svazem JKA a
krajskými svazy JKA ČR, a to v rozsahu teoretické části z oboru pedagogiky,
zdravotní přípravy, teorie tělesné přípravy a sportovního tréninku JKA.

Trenér II. třídy
Podmínky udělení licence trenéra II. třídy
1. Nositel minimálně technického stupně 1. dan JKA.
2. Věk minimálně 20 let.
3. Trenér III. třídy s praxí.
4. Morální a trestní bezúhonnost.
5. Při podání přihlášky doložit účast na třech vícedenních seminářích karate JKA
v posledních dvou letech od data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop, Gasshuku
ČR, seminář se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie
dokladu o účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke
složení zkoušky.
6. Úspěšné složení praktické a písemné zkoušky.

Toto školení může být zajišťováno ve spolupráci s VŠ, která má akreditaci pro udělení
této trenérské třídy.

Trenér I. třídy
Podmínky udělení licence trenéra I. třídy

1. Nositel minimálně technického stupně 1. dan JKA.
2. Věk minimálně 23 let.
3. Ukončené středoškolské vzdělání (s maturitou).
4. Trenér II. třídy s praxí.
5. Morální a trestní bezúhonnost.
6. Při podání přihlášky doložit účast na třech vícedenních seminářích karate JKA
v posledních dvou letech od data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop, Gasshuku
ČR, seminář se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie
dokladu o účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke
složení zkoušky.
7. Úspěšné složení praktické a písemné zkoušky.

Vyškolení trenéra 1. třídy je zajišťováno ve spolupráci s VŠ, která má akreditaci pro
udělení této trenérské třídy.

Úsek zkušebních komisařů

Základní úkoly komise zkušebních komisařů
1.

Koordinovat činnost zkušebních komisařů svazu

2.

Vést evidenci zkušebních komisařů svazu, jejich tříd a platnost jejich licencí. Do 30
dnů po proběhnutí semináře pro zkušební komisaře svazu zveřejnit aktuální seznam
zkušebních komisařů svazu a jejich tříd.

3.

Ve spolupráci s předsednictvem JKA ČR udělovat licence zkušebních komisařů dle
platné směrnice a zkušebního řádu JKA ČR.

4.

Evidovat provedené zkoušky na technické stupně karate JKA v souladu s platným
zkušebním řádem Českého svazu karate JKA a jeho platnými doplňky.

5.

Ve spolupráci s mezinárodními organizacemi vytvářet a stanovovat kritéria
provádění zkoušek technické vyspělosti karate JKA ve svazu.

6.

Zabezpečit ve spolupráci s ostatními úseky a komisemi svazu minimálně 1x ročně
seminář pro zkušební komisaře a nové zájemce o činnost zkušebního komisaře
svazu.

7.

Zadávat a kontrolovat úkoly jednotlivých zkušebních komisařů, především v oblasti
organizace provádění zkoušek na stupně technické vyspělosti karate JKA.

8.

Do 31. ledna běžného roku předkládat prostřednictvím komise TMK výkonnému
výboru svazu doporučení k provádění zkoušek karate JKA na technické stupně
DAN.

9.

Připravovat pro příslušný rok plán činnosti.

10. Vyhodnotit každoročně činnost úseku a písemnou zprávu o činnosti předložit
prostřednictvím komise TMK výkonnému výboru svazu.

Licence zkušebních komisařů JKA ČR
Zkušební komisař s licencí JKA ČR G:
-

Zkouší od 9. do 6. kyu s okruhem působnosti ve svém dojo.

-

Je členem svazu JKA karate ČR.

-

Dovršil/a věku nejméně 20 let.

-

Nejméně jeden rok od složení zkoušky na l. Dan.

-

Je držitelem licence instruktora JKA ČR.

-

Účast na třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních dvou letech od data
zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop, Gasshuku ČR, seminář se shihanem Hideo
Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o účasti na
doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke složení zkoušky.

-

Účast na oficiálním školení zkušebních komisařů - 2x za poslední tři roky.

-

Úspěšně složil/a písemný a praktický test.

-

Podal/a žádost o udělení licence zkušebního komisaře třídy G a poplatek za tuto
licenci uhradil/a dle platné ekonomické směrnice.

Zkušební komisař s licencí JKA ČR F:
-

Zkouší od 9. do 4. kyu s okruhem působnosti ve svém regionu.

-

Je členem svazu JKA karate ČR.

-

Je držitelem/držitelkou licence G a v licenčním období aktivně zkouší.

-

Je držitelem/držitelkou licence G alespoň po dobu 2 let.

-

Je držitelem/držitelkou STV 2. Dan.

-

Je držitelem/držitelkou licence instruktora JKA ČR.

-

Účast na třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních dvou letech od data
zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop, Gasshuku ČR, seminář se shihanem Hideo
Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o účasti na
doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke složení zkoušky.

-

Účast na oficiálním školení zkušebních komisařů - 2x za poslední tři roky.

-

Úspěšně složil/a písemný a praktický test.

-

Podal/a žádost o udělení licence zkušebního komisaře třídy F a poplatek za tuto licenci
uhradil/a dle platné ekonomické směrnice.

Zkušební komisař s licencí JKA ČR E:
-

Zkouší od 9. do 2. kyu s okruhem působnosti pro celou ČR.

-

Je členem svazu JKA karate ČR.

-

Je držitelem/držitelkou licence F a v licenčním období aktivně zkouší.

-

Je držitelem/držitelkou licence F minimálně po dobu 3 let.

-

Je držitelem/držitelkou STV 3. Dan.

-

Je držitelem/držitelkou licence instruktora JKA ČR.

-

Účast na třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních dvou letech od data
zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop, Gasshuku ČR, seminář se shihanem Hideo
Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o účasti na
doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke složení zkoušky.

-

Účast na oficiálním školení zkušebních komisařů - 2x za poslední tři roky.

-

Úspěšně složil/a písemný a praktický test.

-

Podal/a žádost o udělení licence zkušebního komisaře třídy E a poplatek za tuto licenci
uhradil/a dle platné ekonomické směrnice.

Zkoušky pro udělení či zvýšení licencí a zkušebních komisařů - okruhy
1. Praktická zkouška
-

předvedení kata z H1 - H5, T1; vysvětlení základních principů kata

-

předvedení kata z řady Sentei (vysvětlení základních principů kata u vyšších
licencí): Enpi, Jion, Bassai dai, Kanku dai

-

ukázka řízené formy kumite + vysvětlení významu

2. Písemná zkouška
Složit písemný test z následujících okruhů:
-

standardizace kata – Heian 1 – 5, T1 (důležité a kritické body)

-

kihon do úrovně STV 1. dan – postoje, údery, kopy

-

kumite – znalost forem kumite do úrovně STV 1. dan – gohon, kihon-ippon kumite,
jiyu ippon kumite

-

znalost zkušebního řádu JKA ČR

Udělení licence je stvrzeno podpisem a razítkem do průkazu karate a předáním razítka
zkušebního komisaře.

Prodloužení licence zkušebního komisaře
Každá licence může být prodloužena na další licenční období, pokud:
1. Žadatel/ka zašle písemnou žádost k rukám národního pověřence pro zkoušky, a to do
konce prosince, na konci licenčního období.
2. Žadatel/ka se účastní oficiálního školení zkušebních komisařů - 2x za poslední tři roky.
Doklad doloží spolu s písemnou žádostí o prodloužení licence k rukám národního pověřence
pro zkoušky.
3. Žadatel/ka neskládá zkoušku.

Mezinárodní zkušební komisař
Zkouší technické stupně dle udělené mezinárodní licence, zúčastňuje se mezinárodních
školení.
Podmínky pro získání licence mezinárodního zkušebního komisaře:

-

Aktivní působení jako zkušební komisař JKA ČR třídy E po celou dobu
přípravného období jednoho roku.

-

Žadatel musí být držitelem licence instruktora JKA ČR.

-

Žadatel o udělení licence mezinárodního zkušebního komisaře nejnižší úrovně si
musí nechat odsouhlasit žádost VV JKA ČR.

-

Složení zkoušky u mezinárodní organizace dle jejích podmínek.

-

Držitel mezinárodní licence nemusí skládat testy pro držení národní licence, pouze
zaplatí poplatek dle platné ekonomické směrnice svazu za licenci JKA ČR typu E.

-

Informaci o přidělení licence JKA WF předá písemnou formou národnímu
pověřenci pro zkoušky. Tato bude obsahovat datum udělení licence a její ukončení
nebo prodloužení.

Uznání licencí zkušebních komisařů přestupujících z jiných organizací a svazů
V případě přestupu zkušebního komisaře z jiné organizace nebo svazu je mu uznána licence G
za těchto podmínek:
-

Dovršil/a 20 let.

-

Jeden rok od složení zkoušky na l. dan.

-

Zúčastnil/a se speciálního školení zkušebních komisařů v rámci výukového
semináře
(v roce podání žádosti).

Razítko zkušebního komisaře
Každý nový držitel licence zkušebního komisaře obdrží po udělení licence razítko, kde je
uvedeno jeho jméno. Razítko dostane po složení tzv. kauce (ve výši úhrady za výrobu
razítka). Razítko je majetkem JKA ČR. Po vypršení licence je zkušební komisař povinen
razítko vrátit národnímu pověřenci pro zkoušky JKA ČR. Po vrácení razítka bude vrácen
kauční poplatek.

Odměny zkušebních komisařů

Zkušební komisaři JKA jsou odměňováni dle platné ekonomické směrnice svazu.

Důvody pro odebrání licence zkušebního komisaře
1. Zkušební komisař během licenčního období nezkouší.
2. Nedodržení platných zkušebních norem při vykonávání zkoušek na STV kyu a dan.
3. Poškozování zájmů JKA, neobjektivita při zkouškách.
O odebrání licence rozhoduje národní pověřenec pro zkoušky společně s předsednictvem JKA
ČR.

Uznání STV v karate JKA ČR
U žadatele, který chce uznat technický stupeň vyspělosti v Českém svazu karate JKA a jehož
technický stupeň byl nabytý v jiné organizaci, se postupuje takto:
Zkoušky zrealizované u jiných organizací do 31. 3. 2013 jsou bez poplatku a od 1. 4. 2013
bude zaregistrovaný za registrační poplatek 200, - Kč/kyu. U zkoušek na STV 1. kyu a dan
zrealizovaných u jiných organizací do 31. 3. 2013 bude registrace bez poplatku a zkoušky
získané od 1. 4. 2013 se budou řídit ekonomickou směrnicí JKA ČR (viz Směrnice JKA ČR č.
02/2014 odstavec A, bod II.) Po registraci v systému JKA, je možné pak další technický
stupeň získávat v systému JKA.

Kompetence instruktorů, rozhodčích a zkušebních komisařů JKA ČR:
-

Účastnit se všech akcí pořádaných úsekem a podílet se na jejich organizování.

-

Vyjadřovat se k činnosti úseku, předkládat návrhy a podněty pro zlepšení činnosti
úseku
a výuky principů karatedo ve svazu.

-

Obdržet veškeré nové informace o vývoji a trendech v praxi karatedo získané na
mezinárodních seminářích a školeních.

-

Plnit úkoly úseku stanovené touto směrnicí.

-

Aktivně se zapojovat do činnosti svazu.

-

Být aktivními trenéry, rozhodčími a zkušebními komisaři.

-

Předávat získané poznatky z praxe, seminářů a stáží karatedo ostatním
instruktorům.

Školení rozhodčích, instruktorů a zkušebních komisařů
Školení zajišťuje VV JKA ČR. Termín je zveřejněn vždy na oficiálních stránkách JKA před
pořádáním školení. Z každého školení a doškolení je proveden písemný zápis zveřejněný na
internetu.
Na základě úspěšného absolvování školení provede komise zápis do členského průkazu
o typu a délce trvání získané licence a třídy.

Schváleno VV JKA ČR 25. 2. 2015 v Praze usneseném U9-3/2015. Touto směrnicí se ruší
s okamžitou platností Směrnice JKA ČR č. 01/2014 schválená VV 12. 2. 2014 v Praze U51/2014.

