
Kensei iaido taikai 2011 

               
  

KENSEI IAIDO TAIKAI 2011 - SEMINÁ Ř 
PRO ROZHODČÍ A ZÁVODY  

  
 KENSEI IAIDO TAIKAI 2011 - SHINPAN SEMINAR AND TAIK AI  

  
2. ročník 

  
Kensei iaidó taikai je otevřený mezinárodní turnaj iaidó pro týmy 

a jednotlivce, kteří jsou členy ČFK nebo národních organizací sdružených v EKF/IKF. 
Kensei iaido taikai is an international open iaido competition for the team category and 

the individual category for CKF members or national members of EKF/IKF 
  

Pro vítězný tým je připraven speciální putovní pohár, 

který bude mít tým zapůjčen do dalšího ročníku. 

For the winnig team is prepared a special itinerant trophy, which will be lent to the team 

  

by next year. 

 Datum / Date 
25.-26. 6. 2011 

  

DEAD LINE  

14. 6. 2011 
  

NOVÉ - Místo akce / NEW - Place 

Praha 4, Sportovní hala TJ Chodov 
Mírového hnutí 2137 

http://www.tjjmchodov.cz 
Google map 

GPS: N 50°02´23,53´´   E 14°30´21,35´´ 
  

Pořadatel / Organizer 



Kensei, Praha 

Ředitel / Director: Tomáš Kyncl, mobil: +420 725527812, e-mail: tomas.kyncl(zav)kensei.cz 
Přihlášky, informace / Application, information: Tomáš Kyncl, mobil: +420 725527812, e-

mail: tomas.kyncl(at-sign)kensei.cz 
  

Kategorie / Categories 

6. - 2. kyu 
1. kyu 
1. dan 
2. dan 
3. dan 

  
Týmy: maximálně dva 3členné týmy za oddíl. 

Teams: max 2 teams from each dojo. 
  

Pořadatel má právo v den turnaje zrušit nebo sloučit vypsané kategorie v případě, že v dané 
kategorii bude 3 a méně přihlášených závodníků. 

  
 

Rozhodčí / Shinpan 

Zápas soudcují tři rozhodčí. Pokud nám pomůžete s přítomností dostatečného množství 
rozhodčích se stupněm 4. dan, bude závod probíhat na dvou šiaidžo. 

  

Seznam rozhodčích / Shinpan list 

Vladimír Hyndrák, 4. dan iaido, CZE 
Tomáš Kyncl, 4. dan iaido, CZE 
Pavel Balvín, 4. dan iaido, CZE 
Marián Bartko, 3. dan iaido, SK 

  
  

Pravidla / Rules 

Závodí se dle pravidel ZKNR Seitei iai a EIC. 
Pro závody je dovoleno jen iaito nebo nihonto. 

Meč musí být opatřen kurigatou a zajišten mekugi. 
Nesmí se cvičit s mečem, který má plastovou tsuku. 

  
 
  


