
Kensei Iaido Taikai 2013 

 

 
 
4. KENSEI IAIDO TAIKAI 2013, OPEN @ Modrá škola, Základní škola a Střední škola  
Čer 29 @ 9.30 – 17.30  
KENSEI IAIDO TAIKAI 2013 A SEMINÁ ŘPRO ROZHODČÍ  

4. ročník  

Kensei iaido taikai je otevřený mezinárodní turnaj iaidó pro týmy a jednotlivce 

Termín 
29.6.2013 

Dead line 
21.6.2013 

Místo akce 

Modrá škola 

Základní a Střední škola 
Kupeckého 576, 149 00, Praha 4 
GPS: 50.032046,14.524158 

Pořadatel 

Kensei, Praha 
Ředitel:  Tomáš Kyncl, mobil: +420 725527812, e-mail: tomas.kyncl(zav)kensei.cz 
Přihlášky, informace:  Tomáš Kyncl, mobil: +420 725527812, e-mail: tomas.kyncl(zav)kensei.cz 

Kategorie 

6. – 1. kjú 
1. dan 
2. dan 
3. dan 

Týmy:  3-členné týmy bez omezení počtu 



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

Rozhodčí 

Zápas soudcují tři rozhodčí, z nichž minimálně dva se nesmí účastnit turnaje. Pokud nám pomůžete s přítomností 
dostatečného množství rozhodčích se stupněm 4. dan, otevřeme kategorii závodů pro 3. dan 

Seznam rozhodčích 

Kyncl Tomáš, 4. dan iaidó, CZE 
Hyndrák Vladimír, 4. dan iaidó, CZE 
Kolísek Michal, 4. dan iaidó, CZE 
Josef Smolka, 3.dan iaidó, CZE 
Pavla Štěpánová, 3. dan iaidó, CZE 
Jaroslav Říha, 3. dan iaidó, CZE 

Časový plán: 

Sobota  

9:30 – 10:00 Registrace, kontrola ČFK průkazů, čas pro převlečení 

10:00 – 10:10 Nástup, přivítaní, úvod 

10:10 – 10:30 Společné cvičení Seitei-iai kata 

10:30 – 11:00 Kategorie individuál 3. dan (pool + K.O.) 

11:00 – 11:30 Kategorie individuál 1. dan (pool + K.O.) 

11:30 – 12:00 Kategorie individuál 2. dan (pool + K.O.) 

12:00 – 13:00 Kategorie individuál mudan (pool) 

13:00 – 13:30 Technická přestávka pro rozhodčí 

13:30 – 15:00 Kategorie individuál mudan (pool + K.O.) 

15:00 – 15:15 Technická přestávka pro přípravu kategorie tým 

15:15 – 17:00 Kategorie tým 

17:00 – 18:00 Vyhlášení výsledků, společné foto, zhodnocení, úklid dódžó 

Členové Kensei dódžó připravili domácí občerstvení pro všechny účastníky a pití. Výrazná obědová pauza 
nebude. Každý závodník se občerstvuje dle aktuální závodní činnosti. Děkujeme za pochopení. 

Pravidla 

Závodí se dle pravidel ZKNR Seitei Iai. 
Pro závody je dovoleno jen iaito nebo nihonto. 
Meč musí být opatřen kurigatou a zajišten mekugi. 
Nesmí se cvičit s mečem, který má plastovou cuka. 

Systém turnaje 

Individuál 

Závodníci jsou rozlosováni do poolů dle kategorií. 
Z každého poolu postupují první dva do systému KO. 
Pořadí v poolu je dáno počtem vítězství, v případě shodné počtu vítězství rozhoduje vyšší počet praporků. 
Pokud i tak není zřejmé pořadí, proběhne doplňkový zápas o pořadí v poolu. Vyhlašují se dvě třetí místa. 

Rozhodčí musí být o minimálně jednu úroveň vyšší, než hodnocená kategorie, nejníže však na úrovni 3. dan. 

Týmy 

Týmy jsou tříčlenné. 
Losování přímo do KO systému. 

Rozhodčí musí být o minimálně jednu úroveň vyšší, než hodnocená kategorie, nejníže však na úrovni 3. dan. 

 

 


