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1. Úvodní ustanovení
1. Tento dokument je součástí Vnitřního řádu ČFK jako jeho VII. sekce.
2. Zkušební řád ČFK (dále jen ZŘ) je závazný pro členy členských oddílů ČFK ve smyslu
odstavce 2 sekce II Vnitřního řádu ČFK – „Členské oddíly ČFK“ a dále pro všechny
zkušební komise, provádějící zkoušky v ČFK.
3. Řádní členové členských oddílů ČFK se uchází o udělení technického stupně do 1. kjú
především na zkouškách ČFK.
4. Ve výjimečných případech je možno skládat zkoušky do 1. kjú včetně u jiných
organizací. Tento případ upravuje odstavec 4.

2. Zkoušky ČFK do 1. kjú včetně
1. Požadavky a pravidla, stanovené v této kapitole platí pro všechna bojová umění,
sdružená v ČFK. Specifické požadavky na zkoušky pro jednotlivá bojová umění jsou
stanoveny v kapitole 6.
2. Termín konání zkoušek
2.1.1. Termín konání zkoušek na seminářích
a) Minimální časový rozestup mezi zkouškami jednoho bojového umění je
1 měsíc.
b) Zkoušky stejného bojového umění se nesmějí konat ve stejný termín.
c) Zkoušky jsou konány na závěr semináře příslušného bojového umění.
Pořadatelský oddíl nejméně 1 měsíc před datem konání podá žádost VV ČFK
prostřednictvím Technického ředitele o patronát nad zkouškami
prostřednictvím formuláře „Převzetí patronátu nad zkouškami“ přiloženého
k tomuto zkušebnímu řádu.
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d) V případě přijetí zkoušek jako oficiálních zkoušek ČFK informuje VV
ČFK o jejich konání členské oddíly nejméně 3 týdny před datem konání, a
to prostřednictvím Technického ředitele
2.1.2. Termín konání zkoušek v oddílech
a) Zkoušky jsou konány v oddíle na závěr tréninku příslušného bojového
umění.
b) Ve stejný termín se nesmějí pořádat více než jedny zkoušky v rámci ČFK.
Zkoušky oddílů nesmějí kolidovat se zkouškami na seminářích daného BU
v rámci ČFK ve dni, nebo stejném měsíci. Pořadatelský oddíl nejméně 1
měsíc před datem konání podá žádost VV ČFK prostřednictvím Technického
ředitele o patronát nad zkouškami prostřednictvím formuláře „Převzetí
patronátu nad zkouškami“ přiloženého k tomuto zkušebnímu řádu.
c) O svém rozhodnutí informuje VV ČFK prostřednictvím Technického
ředitele pořadatelský oddíl nejméně 3 týdny před datem konání.
d) Výše technického stupně na zkouškách pořádaných v oddílech je maximálně
3. kjú. Vyšší kjú (2 + 1) se řídí článkem 2.1.1.
e) Na oddílové zkoušky je možné přihlásit pouze členy pořádajícího oddílu.
2.2.1

Zkušební komise na seminářích
a) Zkušební komisi na seminářích a jejího předsedu jmenuje prezident ČFK na
návrh technického ředitele (TŘ) prostřednictvím formuláře „Převzetí
patronátu nad zkouškami“ přiloženého k tomuto zkušebnímu řádu.
b) Zkušební komise se skládá z minimálně tří členů, z nichž předseda komise
má technický stupeň alespoň 3. dan a ostatní mají technický stupeň alespoň
2. dan.
c) Předseda zkušební komise je TŘ zapsán v databázi (dále jen DB) ČFK
příslušných zkoušek.
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2.2.2

Zkušební komise v oddílech
a) Zkušební komisi v oddílech a jejího předsedu jmenuje pouze technický
ředitel ČFK prostřednictvím formuláře „Převzetí patronátu nad zkouškami“
přiloženého k tomuto zkušebnímu řádu.
b) Zkušební komise se skládá z minimálně tří členů, z nichž předseda komise
má technický stupeň alespoň 3. dan a ostatní mají technický stupeň alespoň
2. dan.
c) Předseda zkušební komise je TŘ zapsán v databázi (dále jen DB) ČFK
příslušných zkoušek.

2.3. Přihlášení na zkoušky
1) Účastníky zkoušek (uchazeče) přihlašují vedoucí oddílů či jejich zástupci nejpozději do data
deadline určeného TŘ.
2) Zástupce oddílu vyplní oficiální elektronický formulář ČFK prostřednictvím DB ČFK.
3) V den konání zkoušek odevzdá pověřený zástupce členského oddílu průkazy ČFK všech
uchazečů o zkoušky pořadateli zkoušek.
4) Osoba, která neodevzdá průkaz ČFK bude ze zkoušek vyřazena bez nároku na vrácení
poplatků.
5) Zkoušky mohou skládat pouze řádní členové členských oddílů ČFK s řádně vyplněným a
platným průkazem ČFK a členové cizích národních organizací sdružených v EKF, kteří se
prokážou doporučením ke zkouškám vydaným jejich národní organizací.
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2.4. Minimální požadovaná doba cvičení
a)

Minimální požadovaná doba cvičení pro udělení technického stupně
Kendó/Iaidó/Džodó/Naginatadó je stanovena následující tabulkou:

kjú

minimální doba cvičení

6

3 měsíce

5

6 měsíců

4

10 měsíců

3

15 měsíců

2

20 měsíců

1

30 měsíců*)**)

*) Pozn.: pro přihlášení na zkoušku 1.kjú musí mít uchazeč složený jakýkoli nižší stupeň kjú.
**) Pozn.: Nejnižší možný věk pro skládání 1. kyu je 12. let

2.5. Poplatky
a) Poplatky za zkoušky se skládají z 2 částí: zápisného pořadateli a poplatku za
registraci technického stupně ČFK.
b) Zápisné pořadateli je doporučené a je na pořadateli, zda ho bude vybírat a v jaké
výši.
c) Poplatek ČFK je nutno uhradit před zkouškou dle faktury z DB ČFK a v případě
nesložení zkoušky nebo nepřítomnosti uchazeče na zkoušce se nevrací.
d) Bez řádného uhrazení poplatků nebude uchazeč na zkoušky připuštěn.
e) Výše zápisného a registračních doplatků je uvedená v následující tabulce:
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Technický stupeň

Doporučení cena zápisného
pořadateli/Poplatek ČFK

1., 2. kjú

Kč 200,--

Kč 250,--

3., 4. kjú

Kč 150,--

Kč 200,--

5.-6. kjú

Kč 100,--

Kč 150,--

7 kjú - dětský stupeň

Kč 20,--

Kč 30,--

2.6. Písemný test
a)

Součástí zkoušky je písemný test z následujícího okruhu otázek:

d.i.názvosloví: výstroj, výzbroj, názvy technik apod.
d.ii.principy příslušného budó – specifikace je naznačena v jednotlivých
kapitolách budó.
b) Konkrétní test vytvoří zkušební komise nebo TŘ podle výše skládaného
technického stupně.
c) Písemný test se skládá před vlastní zkouškou a je součástí hodnocení
uchazečů.
d) TŘ může od písemného testu upustit, ale musí napsat zdůvodnění do
protokolu „Převzetí patronátu nad zkouškami“
2.7. Povinné oblečení na zkoušky ČFK
a) Bílé, modré či černé keikogi, hakama, v jednotné barvě vše čisté, vyžehlené
a nepoškozené dle patřičného budó.
b) Vyjímku z barevného schámatu má naginatadó (používá své barevné
kombinace) a děti do 15 let, které mohou používat kombinaci bílého, nebo
musašino-gi a modrou, nebo černou hakama.
c) Zkušební komise je povinna každého kandidáta, který nesplňuje výše
uvedené požadavky ze zkoušek vyloučit.
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d) Specifikace je určena v jednotlivých kapitolách budó.
2.8. Záznam o průběhu zkoušek
a) Celý průběh zkoušek je písemně zaznamenáván a po zakončení zkoušek
archivován technickým ředitelem ČFK.
b) Na všech archivovaných dokumentech musí být zřetelně uvedeno místo a
datum konání zkoušek. Mezi archivované dokumenty patří:
i.

seznam uchazečů s uvedením jejich stávajícího technického stupně a
stupně, o který se uchází a výsledek zkoušky (prostřednictvím DB ČFK).

ii.

seznam členů zkušební komise s uvedením technického stupně
(prostřednictvím výše uvedeného formuláře „Převzetí patronátu nad
zkouškami“ přiloženého k tomuto zkušebnímu řádu)

iii.

záznam o průběhu zkoušek, provedený zkušební komisí do formuláře
„Form_zkprotokol_KI.xls“, ke stažení na webu ČFK. Záznam obsahuje
informace o cvičeních, která byla na zkouškách posuzována a pokud je
to možné, posouzení každého cvičení zkušební komisí u každého
uchazeče.

c) Povinností pořadatele je odevzdat všechny výše uvedené formuláře
technickému řediteli ČFK, a to do 14 dnů od konání zkoušek.
2.9. Potvrzení technického stupně
a) Jako potvrzení úspěšného složení zkoušky je vystaven certifikát, podepsaný
předsedou zkušební komise pověřenou osobou ČFK a opatřený razítkem . V
případě oddílových zkoušek se jedná o razítko pořádajícího oddílu. V
případě zkoušek ČFK je zde razítko ČFK.
b) Certifikát obsahuje údaje o jménu uchazeče, bojovém umění, ve kterém byly
skládány zkoušky a složeném technickém stupni.
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c) Složení technického stupně je dále potvrzeno záznamem v průkazu ČFK,
provedeným zkušební komisí a opatřeným razítkem ČFK, nebo razítkem
pořádajícího oddílu, v případě oddílových zkoušek
d) Záznam v průkazu může být proveden také technickým ředitelem na základě
doložení úspěšného složení zkoušky (např. platným certifikátem). Předseda
zkušební komise dále potvrdí výsledky zkoušek v databází ČFK (viz manuál
DB ČFK).

3. Zkoušky od technického stupně 1. Dan včetně
a) Zkoušky od technického stupně 1. Dan včetně se řídí pravidly Evropské federace kendó
( dále jen EKF), resp. Mezinárodní federace kendó (dále jen FIK), konkrétně směrnicí
„EKF Rules for Dan Grading Examinations and Shogo“ v platném znění, dostupné v
sekci: http://www.ekf-eu.com/docs.cfm
b) Zkoušky od technického stupně 1. dan se smí v rámci ČFK pořádat pouze v rámci
seminářů. Není možné je pořádat jako oddílové.
c) Zkoušky podléhají schválení ČFK a EKF, které vyřizuje Technický ředitel po schválení
VV ČFK.
d) Dále se pořádání zkoušek řídí články 2.2.1 a 2.3 tohoto zkušebního řádu.
e) U uchazečů na 1. Dan je vedoucí oddílu povinen odeslat TŘ „kompletní universální
formulář“ umístěný na webu ČFK s pravdivě vyplněnými všemi informacemi ve
formuláři, v plném rozsahu. Toto je nutné při registraci nového držitele stupně dan do
databáze EKF.
f) V případě nekompletních, nebo nepravdivých údajů bude uchazeč ze zkoušky vyřazen.

4. Zkoušky skládané mimo ČFK
a) Vedoucí oddílu, jehož člen/členové budou skládat zkoušky Dan, oznámí tento záměr
TŘ minimálně 1 měsíc před deadline stanovenou organizátorem zkoušek.
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b) Součástí oznámení jsou jména uchazečů a stupně, na které budou skládat zkoušky
stanovené organizátorem, nebo universální formulář EKF pro zkoušky umístěný na
webu ČFK.
c) Smyslem tohoto oznámení je poskytnout TŘ dostatečný čas pro posouzení uchazečů a
vyřízení příslušné agendy na úrovní ČFK a EKFm tzn. registraci uchazečů o zkoušku
do DB EKF
d) Předmětem posouzení TŘ je především činnost uchazečů, kterou vyvíjí pro podporu a
rozvoj budó sdružených v ČFK, která by měla odpovídat obvyklé úrovni pro
navrhovaný technický stupeň.
e) TŘ může spolupracovat s uchazeči na jejich přípravě, a to buď individuálně či
prostřednictvím vedoucích jejich oddílů.
f) TŘ na základě svých předchozích zkušeností s uchazeči a po prověření regulérnosti
zkušební komise navrhne VV udělení/neudělení doporučení ke skládání zkoušek.
g) Komise je považována za regulérní, pokud splňuje požadavky stanovené předpisy EKF,
resp. IKF a zkoušky jsou schválené národní organizací země, v níž se konají.
h) Doporučení ke skládání zkoušek potvrzuje president ČFK; zpravidla je součástí
přihlašovacího formuláře na zkoušky. Pokud tomu tak není, je dodáno v samostatném
vyjádření, které připraví TŘ. Toto potvrzení je předáno vedoucímu oddílu, který při
přihlášení na zkoušky dále postupuje samostatně či v součinnosti s příslušnými orgány
ČFK, pověřenými jednáním s pořadateli zkoušek. Dále je možné potvrzení předat
pověřené osobě (vedoucímu výpravy atd.) kterou určí TŘ.
i) Po úspěšném složení zkoušek je vedoucí oddílu, povinen nahlásit výsledek zkoušky
Technickému řediteli ČFK, do 14 dnů od složení zkoušky.
j) Složení technického stupně je dále potvrzeno záznamem v průkazu ČFK a EKF
(doporučuje se nechat stupeň potvrdit přímo u pořadatele zkoušek), zápisem v databázi
ČFK a EKF.
k) Pokud tento záznam neprovedla přímo zkušební komise, provede jej technický ředitel
na základě doložení úspěšného složení zkoušky (např. platným certifikátem), nebo
zapsaného výsledku zkoušek v databázi EKF. Při zkouškách mimo EKF je vedoucí
oddílu nebo uchazeč o zkoušky povinen zaslat do 14 dnů od složení zkoušky doklad o
jeho složení (kopii certifikátu, nebo scan).
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5. Zpětná registrace technického stupně
a) Technický stupeň řádného člena členského oddílu ČFK, složený v době kdy uchazeč
ještě nebyl řádným členem členského oddílu ČFK, je možno ve výjimečných případech
zpětně zaregistrovat a tím potvrdit jeho platnost.
b) Zpětnou registraci technického stupně schvaluje VV na návrh TŘ a potvrzuje ji
prezident ČFK. TŘ na základě tohoto schválení provede i příslušné změny v databázi
EKF.

6. Účast řádných členů ČFK ve zkušebních komisích
zahraničních organizací
a) Řádní členové ČFK se mohou účastnit zkušebních komisí kyu/dan ostatních organizací
sdružených pod EKF/IKF za následujících podmínek:
6.1. Držitelé technických stupňů 1-4. dan žádají o povolení VV ČFK prostřednictvím
Technického ředitele ČFK. K povolení je nutná žádost pořádající organizace.
6.2. Držitelé od 5. dan výše mají od VV ČFK předběžný souhlas s účastí v komisích
kyu/dan za předpokladu splnění bodu 3 tohoto odstavce. Mají vůči VV ČFK pouze
oznamovací povinnost o účasti s uvedením informací kdy a kde se zkoušky konají. Toto
oznámení podají na VV ČFK prostřednictvím Technického ředitele ČFK.
6.3. Pro účast ve zkušebních komisích platí obecně pravidlo, že pro komisi stupňů
dan musí jít o zkoušky zaregistrované a schválené EKF a pořádané dle směrnice „EKF
Rules for Dan Grading Examinations and Shogo“ v platném znění. Komise stupňů kyu
se řídí podmínkami pořádající organizace. Žádost o povolení účasti v komisy, (1.-4. dan)
i oznámení o účasti (5. dan a výše) podá uchazeč min. 1 měsíc před termínem pořádání
zkoušek.

7. Evidence technických stupňů
a) Technické stupně kyu a dan jsou evidovány v elektronické databázi ČFK a dále v
elektronické databází EKF.
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b) Informace jsou dostupné všem členům na webových stránkách obou organizací.
c) Pro vyplnění prvotní registrace uchazečů o stupně dan je nutné vyplnit formulář
stanovený v článku 3. tohoto řádu.

8. Požadavky na zkoušky do 1. kjú včetně pro jednotlivá
bojová umění
8.1

Kendó
8.1.1. Oblečení:
a) Na zkoušky je povinností kompletní kendó gi včetně hakama.
b) Povolené barvy jsou modrá nebo bílá, nebo kombinace dle 2.7. b)
c) Montsuke se nepovoluje.
d) Oblečení se vyžaduje čisté a upravené a jednotné barvy gi i hakama, nebo
kombinace dle 2.7. b)
8.1.2. Vybavení:
a) Na zkoušku je povinností mít kompletní brnění bógu v dobrém stavu bez závad
a poškození.
b) Pro cvičení v bógu je dále povinnost šinai v bezvadném stavu, bez poškození,
délky odpovídající věkové kategorii a pohlaví dle platných předpisů FIK.
c) Pro stupeň 7 a 6. kyu nemusí uchazeč cvičit v brnění bogu.
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d) Pro cvičení kendo-kata je povinností bokutó (bokken)
8.1.3. Zekken:
a) Na zkoušky se tato jmenovka nesmí nenosit.
b) Organizátor zkoušek zajistí číslování uchazečů umístěném na tare.
8.1.4. Aspekty posouzení cvičení
a) Posuzuje se správné provádění následujících cvičení:
(f.i.1.a.i) kirikaeši: cvičení koordinace: synchronizace dechu, práce rukou a nohou
během útoku na men
(f.i.1.a.ii)
učikomi (kakari geiko):
vytrvalost

cvičení

útoků,

(f.i.1.a.iii)

dži geiko:

(f.i.1.a.iv)

Bokuto ni joru kendo kihon waza keiko-ho

(f.i.1.a.v)

Nihon Kendó kata

koordinace,

tréninkový zápas (bez rozhodčích)

b) A to s ohledem na následující aspekty cvičení:
(i)

reihó: oblečení, znalost etiky, chování,úvodní a závěrečný ceremoniál

(ii)

šisei kamae: držení těla (postoj), sledování cíle

(iii)

kiai: koncentrace, dech, bojové nasazení

(iv)

maai: cit pro udržení vzdálenosti

(v)

datocu no kikai: reflex, vycítění momentu pro vlastní útok
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c) Pro jednotlivé technické stupně se posuzují cvičení podle následující tabulky:
Kyu

Kirikaeši

Učikomigeiko

Džigeiko

Bokuto ni joru kendo
kihon-waza keiko-

Nihon kendo
kata

7

Viz
dodatek

Viz
dodatek

X

1 až 2

X

6
5
4
3
2

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

X
X
XX
X
O

1 až 2
1 až 3
1 až 5
1 až 7
(1 až 9)

X
X
X
X
X

1

OO

X

O

(1 až 9)

X

Pozn.: O=ANO, X=NE
d) Děti do 13 let včetně mají možnost skládat zvláštní technický stupeň 7. kjú. Pro
tento stupeň není stanovena minimální doba cvičení. Při zkouškách na 7. kjú se
posuzuje správné provedení rei a suburi: zenšin kótai šómen uči, sajúmen,
haiaisuburi a Bokuto ni joru kendo kihon waza keiko-ho.
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8.2.Iaidó
8.2.1. Oblečení:
a) Na zkoušky je povinností kompletní iaidó/kendó gi včetně hakama.
b) Povolené barvy jsou, černá, bílá, nebo kombinace dle 2.7. b)
c) Montsuke se nepovoluje.
d) Oblečení se vyžaduje čisté a upravené, a jednotné barvy gi i hakama.nebo kombinace
dle 2.7. b)
8.2.2. Nafuda:
a) Na zkoušky se tato jmenovka nesmí nenosit.
b) Organizátor zkoušek zajistí číslování uchazečů, umístěném na místě nošení iaido
nafudy.
8.2.3. Vybavení:
a) Bokutó (bokken) lze používat pouze do 5 kjú včetně, saja k bokenu – volitelně.
b) Iaitó od čtvrtého kjú včetně se používá povinně, používání šinkenu se pro kyu
nedoporučuje.
c) Sageó: Používání sageó je před zkouškami definováno zkušební komisí.
d) Reiho: Znalost etiky, úvodní a závěrečný ceremoniál, chování v dóžó.
8.2.4. Aspekty cvičení
a) Postoje: Znát základní postoje (džódan, čúdan, gedan, hasso no kamae, waki
gamae,).
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b) Kata:
7. kjú – 3 kata Seitei iai volitelně ze všech 12 kata
6. kjú – 3 kata Seitei iai volitelně ze všech 12 kata
5. kjú – 5 kata Seitei iai volitelně ze všech 12 kata
4. kjú – 5 kata Seitei iai volitelně ze všech 12 kata
3. kjú – 5 kata Seitei iai, určené komisí
2. kjú – 5 kata Seitei iai, určené komisí
1. kjú – 5 kata Seitei iai, určené komisí
c) Písemná část zkoušky: Zkouška obsahuje průřez základními znalostmi danými
osnovou.
8.2.5. Děti do 13 let včetně mají možnost skládat zvláštní technický stupeň 7. kjú. Pro
tento stupeň není stanovena minimální doba cvičení.
8.2.6. Zkušební komise hodnotí uchazeče o zkoušky dle ZNKR Seitei iai manual v
platném znění.
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8.3.

Džodó

8.3.1 Oblečení:
a) Na zkoušky je povinností kompletní iaidó/kendó/džódó gi včetně hakama.
b) Povolené barvy jsou modrá, černá, bílá, nebo kombinace dle 2.7. b)
c) Montsuke se nepovoluje.
d) Oblečení se vyžaduje čisté a upravené, jednotné barvy gi i hakama, nebo kombinace dle
2.7. b)
8.3.2. Nafuda:
a) Na zkoušky se tato jmenovka nesmí nenosit.
b) Organizátor zkoušek zajistí číslování uchazečů, umístěném na místě nošení džódó
nafudy.
8.3.3. Reiho: Znalost etiky, úvodní a závěrečný ceremoniál, chování v dóžó.
8.3.4. Vybavení:
a) Džo předepsané velikosti a kvality.
b) Dále bokutó (bokken). Práce s bokkenem je vyžadována na každý technický stupeň.
Je na porotě, jakou část zkoušky tvoří role tači. Pro roli tači se vyžaduje i správné
provedení uči/ši-uči kótai.
8.2.5. Aspekty cvičení:
a) Postoje: Znát základní postoje (hontoni, gjakute, hikiotoši, džódan, čúdan, gedan,
hasso no kamae, waki gamae,).
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b) Kihon: Předvedení dobrého kihonu je v rámci cvičení kata. Komise může zkoušky
doplnit o předvedení základních kihon technik.
c) Kata:
7. kjú – 3 kata Seitei džó volitelně ze všech 12 kata
6. kjú – 3 kata Seitei džó volitelně ze všech 12 kata
5. kjú – 3 kata Seitei džó volitelně ze všech 12 kata
4. kjú – 5 kata Seitei džó volitelně ze všech 12 kata
3. kjú – 5 kata Seitei džó, určené komisí
2. kjú - 5 kata Seitei džó, určené komisí
1. kjú - 5 kata Seitei džó, určené komisí
d) Písemná část zkoušky: Zkouška obsahuje průřez základními znalostmi danými
osnovou.
e) Děti do 13 let včetně mají možnost skládat zvláštní technický stupeň 7. kjú. Pro tento
stupeň není stanovena minimální doba cvičení.
f) Zkušební komise hodnotí uchazeče o zkoušky dle ZNKR Seitei jo manual v platném
znění
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8.4.

Naginatadó

a) Pro jednotlivé technické stupně se posuzují cvičení podle následující tabulky:
kjú
6

5

4

3

2

1

kihon
Taisabaki
Džóge-buri
Datocu: men, sune
Taisabaki
Džóge-buri
Datocu: men, sokumen, sune, furiage
sune
Učikaeši (mae dake)
Taisabaki
Džóge-buri
Datocu: men, sokumen, sune, furiage
sune
Učikaeši (mae dake)
Taisabaki
Džóge-buri
Datocu: men, sokumen, sune, furiage
sune
Učikaeši
Taisabaki

waza
Šikake-ódži
1&2

Džoge-buri

01.V

Datocu: men, sokumen, sune, furiage
sune
Učikaeši
Taisabaki

Šikake-ódži

Džobe-buri

01.V

Datocu: men, sokumen, sune, furiage
sune
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šiai

test

Šikake-ódži
1&2

Šikake-ódži
1&2&4

Šikake-ódži
1&2&4

Šikake-ódži

Datocu

Učikaeši
Kakarigeiko

Učikaeši
Kakari geiko
Gokakugeiko

x

x
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9. Závěrečná ustanovení
Případy neuvedené v tomto řádu řeší dle jejich závažnosti:
a)

Technický ředitel

b)

Výkonný výbor ČFK

10.

Přílohy

a) Formulář „Převzetí patronátu ČFK nad zkouškami“
b) Formulář „Form_zkprihlaska_KI.xls“ – na webu ČFK
c) Formulář „Form_zkprotokol_KI.xls“ – na webu ČFK

Převzetí patronátu ČFK nad zkouškami
Je požadován patronát ČFK pro zkoušky bojového umění sdruženého v ČFK dle Vnitřního řádu ČFK,
sekce IV „Zkušební řád“, body 2.1 a 2.2. Zkoušky budou uspořádány na závěr semináře tohoto
bojového umění.
Bojové umění: __________________

nejvyšší skládaný stupeň: ____________________

Termíny:
seminář: od __________________ do ________________ , zkoušky: _____________________
Místo konání (adresa): ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pořádající organizace: __________________________
V ______________________ dne _________________

_________________________
za pořádající organizaci
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Vyjádření Technického komisaře ČFK:

Doporučuji ptronát ČFK nad zkouškami a navrhuji zkušební komisi v následujícím
složení:
předseda:

____________________________

člen komise:

____________________________

člen komise:

____________________________

komentář Technického komisaře:

V ______________________ dne _________________

________________________
Technický komisař ČFK

Stanovisko ČFK:

ČFK přijímá patronát nad zkouškami a jmenuje zkušební komisi ve výše uvedeném
složení.
V ______________________ dne _________________
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