
 

 

Podmínky pro získání kvalifikace trenér 3. třídy 
 
Pro členy, kteří mají praxi v bojových umění (doložit) 
 
Seminář 10 hod.  Pátek – Sobota - Neděle 
8. kyu Wa-te jitsu   místo Ostrava 
Platba   ……….   1000 Kč na místě.  Termín semináře dle domluvy. 
Obsahem semináře jsou sebeobranné kombinace Wa-te jitsu. 
Po absolvování semináře vydán průkaz a známka za 200 Kč – platí trenér. 
V průkazu potvrzení trenér 3. třídy. 
Platnost 2 roky. Prodloužení formou semináře. 
Ubytování v dójó Watejitsu a video CD 8. kyu Wa-te jitsu dó zdarma. 
Zájemce musí být členem ČSWABU o.s. 
 
 
Pro členy, kteří nemají praxi v bojových umění 
 
1. Úvod 
Seminář 10 hod.  Pátek – Sobota - Neděle 
8. kyu Wa-te jitsu   místo Ostrava 
Platba   ……….   750 Kč na místě.  Termín semináře dle domluvy. 
Obsahem semináře základní techniky Wa-te jitsu dó. 
 
2. Dokončení 
Seminář 10 hod.  Pátek – Sobota - Neděle 
8. kyu Wa-te jitsu   místo Ostrava 
Platba   ……….   750 Kč na místě.  Termín semináře dle domluvy. 
Obsahem semináře jsou sebeobranné kombinace Wa-te jitsu. 
Mezi semináři prodleva max. 3 měsíce od absolvování prvního semináře. 
Po absolvování semináře vydán průkaz a známka za 200 Kč – platí trenér. 
V průkazu potvrzení trenér 3. třídy. 
Platnost 2 roky. Prodloužení formou semináře. 
Ubytování v dójó Watejitsu a video CD 8. kyu Wa-te jitsu dó zdarma. 
Zájemce musí být členem ČSWABU o.s. 
 
 
Seminář v místě bydliště zájemce 
 
Seminář 10 hod.  Pátek – Sobota - Neděle 
8. kyu Wa-te jitsu  Zájemce zajistí místo semináře a jeho pronájem. 
Poplatek 1000 Kč (pro členy s praxí), splatnost předem na ČSWABU o.s. 
Poplatek za dva semináře (pro členy bez praxe) 1 500 Kč na ČSWABU o.s. 
Ubytování a dopravu instruktora platí zájemce o seminář před zahájením výuky proti 
předloženému dokladu. 
Po absolvování semináře vydán průkaz a známka za 200 Kč – platí trenér. 
V průkazu potvrzení trenér 3. třídy. 
Platnost 2 roky. Prodloužení formou semináře. 
Ostatní podmínky stejné jako předcházející. 
Ostatní zájemci o seminář platí 50 Kč za hodinu. Splatnost předem. 



 

 

Podmínky pro získání kvalifikace trenér 2. třídy 
 
 
 
3 roky praxe trenér 3. třídy, členství v ČSWABU o.s. 
vedení klubu, oddílu, vedení tréninku a jiné 
min. 3. kyu Wa-te jitsu dó 
absolvování 2 seminářů do roka (potvrzeno v průkazu) 
 
1. rok  8. kyu a 7. kyu Wa-te jitsu dó 
2. rok  6. kyu a 5. kyu Wa-te jitsu dó 
3. rok  4. kyu a 3. kyu Wa-te jitsu dó 
 
Praktická část  
1. seminář 10 hod. místo Ostrava 
Obsah: základní techniky 4 – 1 kyu Wa-te jitsu dó 
Platba   ……….   1000 Kč na místě.  Termín semináře dle domluvy. 
 
2. seminář 10 hod. místo Ostrava 
Obsah: základní techniky 4 – 1 kyu Wa-te jitsu dó a jejich použití v praxi, 
včetně kombinací 
Platba   ……….   1000 Kč na místě.  Termín semináře dle domluvy. 
Ubytování a materiály zdarma. 
 
Teoretická část 
Absolvování výuky na FTVS v Praze. Teoretická část na vlastní náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Podmínky pro získání kvalifikace trenér 1. třídy 
 
 
Trenér 2. třídy Wa-te jitsu dó a 5 let praxe 
vedení klubu, oddílu, vedení tréninku a jiné 
min. 1. dan Wa-te jitsu dó 
absolvování 2 seminářů do roka (potvrzeno v průkazu) 
 
1. rok  8. kyu a 7. kyu Wa-te jitsu dó 
2. rok  6. kyu a 5. kyu Wa-te jitsu dó 
3. rok  4. kyu a 3. kyu Wa-te jitsu dó 
4. rok  2. kyu a 1. kyu Wa-te jitsu dó 
5. rok  1. dan a výše 
 
 
Praktická část  
1. seminář místo Ostrava 
Obsah: seznámení s tlakovými body Wa-te jitsu dó (1 – 20) a obrana 
Poplatek   ……….   2000 Kč na místě.  Termín semináře dle domluvy. 
 
2. seminář místo Ostrava 
Obsah: seznámení s tlakovými body Wa-te jitsu dó (21 – 40) a obrana 
Poplatek   ……….   2000 Kč na místě.  Termín semináře dle domluvy. 
Ubytování a materiály zdarma. 
 
Teoretická část 
Absolvování výuky na FTVS v Praze. Teoretická část na vlastní náklady 
 
 

 
 
 
 
 


