
Dan Zimní zkoušky Letní zkoušky Počet seminářů 
Počet celoevropských seminářů

 bez skládání vlastních zkoušek
Vedení oddílu IKGA CR

Dan Kihon Kata Kihon Kata Kata bunkai kumite Jakusoku kumite Džijú kumite Poznámky
Čekací 

lhůty
Cena

platný od 1. 1. 2014

Zdůvodnění

Podmínky k udělení povolení skládat zkoušky

                          Z K U Š E B N Í      Ř Á D     I. K. G . A.    CR  &  E U R O P E   

Technické požadavky na zkoušky

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

20
libovolných seminářů pořádaných

v ČR nebo zahraničí

započítává se účast na všech seminářích od 

předchozího techinckého stupně

vede oddíl

nebo

se spolupodílí na vedení oddílu tím, že

pravidelně pomáhá 

s vedením tréninků, seminářů nebo 

soustředění

Spolupodílí se na aktivitách

pro celou organizaci IKGA CR 

2
libovolné semináře pořádané

v ČR nebo zahraničí 

 - 

Černý 3.

12
libovolných seminářů pořádaných

v ČR nebo zahraničí

započítává se účast na všech seminářích od 

předchozího techinckého stupně

1

vede oddíl

nebo

se spolupodílí na vedení oddílu tím, že

pravidelně pomáhá 

s vedením tréninků, seminářů nebo 

soustředění

Kandidát na:

2

Černý 1.

 - 

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

►vždy bude partnerem pro Džijú kumite

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

►vždy bude partnerem pro Džijú kumite

300$ + 10€

     Smyslem existence IKGA CR je organizování, rozvoj 

a propagace stylu Goju-ryu v České republice dle učení velmistra 

Góšiho Jamagučiho, jeho předchůdců i následovníků

v rámci našeho členství v celosvětové organizaci IKGA. 

     Mistrovský stupeň Dan, demonstrovaný černou barvou pásku, 

vyjadřuje nejen úroveň zvládnutí fyzických principů, ale i stupeň 

porozumění Cesty karate.

     Neoddělitelnou součástí této Cesty, která leží na bedrech 

každého nositele mistrovského stupně, je úsílí o zachování našeho 

umění pro budoucnost. Toto úsílí je realizováno prostřednicvím 

předávání získaných znalostí a dovedností

od svého učitele k dalším následovníkům Cesty karate. 

     Tato pravidla tedy slouží ke konkrétnímu uskutečňování vlastního 

příspění k rozvoji a zachování Goju-Kai Karate-Dó. Podle těchto 

Podmínek vyžaduje organizace IKGA CR od svých kandidátů a 

nositelů mistrovských stupňů aktivní přístup 

k postupnému porozumění odpovědnosti vůči budoucnosti.

     Pokud tato odpovědnost není se stoupajícím porozuměním Cesty 

pravidelně realizována, tak následovník Goju-Kai Karate-Dó není 

připraven podstoupit zkoušku na vyšší mistrovský stupeň.

     Pro naši organizaci IKGA CR je životně důležité, aby nositelé 

stupňů Dan byli partnery, a tak i vzory při společných cvičení, 

zejména pak během zkoušek těch, kteří vykročili na Cestu mnohem 

později. 

     Před nositelem vysokého mistrovského stupně, za který se 

považuje již 4.Dan, leží mnohem závažnější odpovědnost, 

mnohonásobně přesahující rozměr jednoho oddílu.Spolupodílením 

se na aktivitách celé organizace IKGA CR se tak může připravit na 

očekávání, která na něj budou kladena v evropském měřítku.

     Každá organizace, včetně naší, se bude rozvíjet v přímé závislosti 

na úrovni rozvoje svých svých klíčových členů, mezi které nositelé 

mistrovských stupňů bezpochyby patří, jinak bude čelit stagnaci a 

zániku.Tento zkušební řád má za úlohu se vyhnout takovému 

scénáři.

Černý 5.

Idó II.  Neko-aši-dači

Ójó idó

Suparinpei 

+

jakákoliv předchozí

Černý 5.

Černý 2.

Černý 3.

 - 

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

16
libovolných seminářů pořádaných

v ČR nebo zahraničí

započítává se účast na všech seminářích od 

předchozího techinckého stupně

vede oddíl

nebo

se spolupodílí na vedení oddílu tím, že

pravidelně pomáhá 

s vedením tréninků, seminářů nebo 

soustředění

Spolupodílí se na aktivitách

pro celou organizaci IKGA CR 

Černý 4.

vnější Sančin

vnější Tenšó

dle vlastního výběru:

Šisóčin 

nebo

Kururunfá 

nebo

Suparinpei

jakýkoliv

z předchozích

neomezeno
Uchazeč musí mít zkušenost s učením 

Goju-ryu Karate-dó
4 roky

neomezeno

Uchazeč musí předvést různé variace 

Goju-ryu technik v aplikaci dle vlastního 

chápání. Může si vybrat jakoukoli 

techniku Goju-ryu. Musí ukázat vlastní 

chápání esence 

Goju-ryu.

5 let

Idó II.  Neko-aši-dači

Ójó idó

Kururunfá 

+

jakákoliv předchozí

vnější Sančin

vnější Tenšó
Seisan

jakýkoliv

z předchozích

8 - 10 kolRoppon

6 - 8 kol
Idó II.  Neko-aši-dači

Ójó idó

Seipai

Šisóčin

vnější Sančin

vnější Tenšó

Idó II.  Neko-aši-dači

Ójó idó

Seisan 

+

jakákoliv předchozí

vnější Sančin

vnější Tenšó
Seipai

Sanséru Gohon

Uchazeč může být požádát 

o předvedení technik ze zkušebního 

pořádku na Kjú.

6

měsíců
60$ + 10€Seinčin Nanahon

Uchazeč může být požádát

 o předvedení technik ze zkušebního 

pořádku na Kjú.

2 roky 100$ + 10€

200$ + 10€

Uchazeč musí být schopen mluvit

 o základních tématech Goju-ryu. Musí 

znát všechny názvy základních technik.

3 roky 150$ + 10€

Černý 1.

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

Černý 2.

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

►vždy bude partnerem pro Džijú kumite

8
libovolných seminářů pořádaných

v ČR nebo zahraničí

započítává se účast na všech seminářích od 

předchozího techinckého stupně

Barva pásu

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

►vždy bude partnerem pro Džijú kumite

Černý 4.

 -  - 

1

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

►vždy bude partnerem pro Džijú kumite

100% účast

►může být požádán o počítání při zkouškách

► může být požádán, aby byl partnerem pro 

uchazeče na stupeň Kjú při cvičení Bunkai 

a/nebo Jakusoku kumite

►vždy bude partnerem pro Džijú kumite

 -  - 

Idó II.  Neko-aši-dači
Seinčin

Sanséru

vnější Sančin

vnější Tenšó
5 - 6 kol


