
Tréninkový řád 

Tento předpis upravuje pravidla a zásady chování členů Oddílu sportovního karate Náchod při tréninku i 

mimo něj. 

Čl. I. 

Obecná pravidla chování (etiketa karate) 

(1) Všichni cvičenci Oddílu sportovního karate Náchod jsou svým chováním povinni přispívat 

k dobrému jménu svého klubu i k dobrému jménu karate obecně.  

(2) Bezprostředně po vstupu do dojo provádí cvičenci úklon (rei) čelem do dojo v postoji musubi dači. 

Stejným způsobem provádí úklon při odchodu z dojo.  

(3) Trénink se zahajuje a končí nástupem. 

(4) Jakákoliv komunikace s trenérem se zahajuje i zakončuje vzájemným úklonem (rei). Totéž platí při 

cvičení ve dvojicích. 

(5) Při povelu jame jsou všichni cvičenci povinni okamžitě ukončit veškerou činnost a sledují výklad 

trenéra.  

Čl. II. 

Chování před tréninkem 

(1) Každý přichází na trénink s dostatečným předstihem, aby se dostavil včas na úvodní nástup.  

(2) Všichni se převlékají v předem určených prostorech, kde si nenechávají žádné cennosti.  

(3) V objektu dojo i mimo něj se chovají cvičenci ukázněně. Maximální tichost je dodržována i v 

prostorech šaten, aby nebyl rušen probíhající trénink. 

Čl. III. 

Chování při tréninku 

(1) Trénink začíná příchodem cvičence do dojo. Tímto okamžikem přebírá trenér za cvičence 

zodpovědnost. 

(2) Po vstupu do dojo si uloží cvičenec věci na předem určené místo.  

(3) V případě pozdního příchodu je povinen cvičenec zaujmout pozici seiza na určeném místě. Do 

tréninku se zapojí až po výzvě trenéra.  

(4) Při tréninku je zákaz mluvení, nevyžaduje-li to konkrétní situace – i v takových situacích je 

povoleno pouze tlumené mluvení. 

(5) Během tréninku cvičí každý s maximálním nasazením vzhledem k prováděnému nácviku. 

(6) Během tréninku se každý soustředí na své cvičení, vždy bere ohled na ostatní cvičence a dbá 

pokynů trenéra. 

(7) Každý si při tréninku počíná tak, aby nezpůsobil zranění či jinou újmu sobě nebo někomu jinému. 

(8) Jakékoliv zranění nebo zdravotní potíže je nutné bezodkladně nahlásit trenérovi. 

(9) Jakékoliv opuštění dojo je cvičenec povinen hlásit trenérovi, stejně tak i po návratu ohlásit svůj 

příchod.  

(10) Dochází-li při cvičení k úderům nebo kopům směrem na spolucvičícího, útočník techniky 

kontroluje a odpovídá za to, že techniky nezpůsobí újmu na zdraví a neohrozí bezpečnost druhého 

ze dvojice. 

(11) Trénink končí odchodem cvičence z dojo, v tento okamžik přebírají zodpovědnost za 

cvičence jeho zákonní zástupci.  



 

Čl. IV. 

Výstroj, tréninkové pomůcky a zevnějšek cvičenců 

(1) Každý chodí na trénink s kompletní potřebnou výstrojí (cvičební oděv – karate-gi,  pásek – obi, 

chrániče apod.) 

(2) Pokud cvičenci necvičí v karate-gi, nosí dlouhé tepláky a triko s krátkým rukávem. 

(3) Každý chodí na trénink s upraveným zevnějškem. Kromě základních hygienických zvyklostí je 

zejména potřeba mít dostatečně ostříhané nehty na rukou i nohou a vlasy mít upravené tak, aby 

nebránili cvičenci ve výhledu. 

(4) Při tréninku je zakázáno nosit náramky, hodinky, řetízky, prsteny, piercing, náušnice a jiné ozdoby. 

(5) Cvičencům se doporučuje nosit s sebou na trénink vhodný nápoj (čistou vodu, iontový nápoj) 

v uzavřené lahvi. 

(6) Doporučuje se nejíst alespoň 1 hodinu před tréninkem. 

 

Čl. V. 

Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 

 

V Náchodě, dne 1. 8. 2016       

         ……………………………………….. 

Regina Plašilová, trenér 

 

……………………………………… 

Josef Mišák, trenér 

 


