
 

 

Podmínky pro získání kvalifikace trenér 3. třídy 
 
A. Pro členy, kteří mají praxi v bojových umění (doložit) 
 
Seminář 10 hod.  Sobota – Neděle, po domluvě je možné zahájit výuku v pátek 
8. kyu Wa-te jitsu  místo Ostrava 
Platba   2000 Kč převodem na bankovní účet min týden před zahájením semináře.  Termín semináře 
dle domluvy. 
Obsahem semináře je uvolnění, získání kořene postoje, základní techniky Watejitsu, úchopy a páky, 
včetně kombinací pro 8. kyu. 
Součástí zkoušky je test ze znalostí didaktiky sportu (vedení tréninku). Vzorové otázky budou 
předem dodány. 
Po absolvování semináře a vyhodnocení teoretické části bude vydán členský průkaz a známka, 
certifikát trenéra III. třídy Watejitsu s platností 2 roky. 
Prodloužení licence formou semináře. 
Ubytování v dójó Watejitsu a video CD 8. kyu Wa-te jitsu dó zdarma. 
Zájemce musí být členem ČSWABU o.s. 
 
B. Pro členy, kteří nemají praxi v bojových umění 
 
1. část 
Seminář 10 hod.  Sobota – Neděle, po domluvě je možné zahájit výuku v pátek 
8. kyu Wa-te jitsu  místo Ostrava 
Platba  1500 Kč převodem na bankovní účet min týden před zahájením semináře.  Termín semináře 
dle domluvy. 
Obsahem semináře je uvolnění, získání kořene postoje, základní techniky Watejitsu. 
Zájemce musí být členem ČSWABU o.s. 
 
2. část 
Seminář 10 hod.  Sobota – Neděle, po domluvě je možné zahájit výuku v pátek 
8. kyu Wa-te jitsu  místo Ostrava 
Platba   500 Kč na místě.  převodem na bankovní účet min týden před zahájením semináře.  Termín 
semináře dle domluvy. 
Obsahem semináře jsou úchopy, páky a kombinace pro 8. kyu. 
Součástí zkoušky je test ze znalostí didaktiky sportu (vedení tréninku). Vzorové otázky budou 
předem dodány. 
Mezi semináři prodleva max. 3 měsíce od absolvování prvního semináře. 
Po absolvování semináře a vyhodnocení teoretické části bude vydán členský průkaz a známka, 
certifikát trenéra III. třídy Watejitsu s platností 2 roky. 
Prodloužení licence formou semináře. 
Ubytování v dójó Watejitsu a video CD 8. kyu Wa-te jitsu dó zdarma. 
 
C. Seminář v místě bydliště zájemce 
 
Obsah, rozvrh a podmínky semináře stejně jako v bodech A., B. 
Ubytování a dopravu instruktora platí zájemce o seminář před zahájením výuky proti předloženému 
dokladu. 
Ostatní zájemci o seminář (pouze cvičení bez teoretické části a licence trenéra)  platí 70 Kč                  
za hodinu. Splatnost před zahájením výuky.  


