
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DŌDŽŌ CHŪSEI RYŪ 

1. Dōdžō je určeno pouze pro Cvičení. 
2. Vstup do Dōdžō je studentům Skupin Mladší děti a Starší děti povolen 

pouze pod dohledem Mistra, případně jiné odpovědné osoby starší 18 let, 
pověřené Společností. 

3. Student je povinen se na svou lekci dostavit včas (alespoň 15 minut před 
začátkem lekce, aby se na ni stihl řádně připravit), během cvičení se chová 
tiše a ohleduplně a dodržuje správně Reigi. 

4. Student vchází do Dōdžō čistě a vhodně upraven (v Gi, popř. v jiném 
vhodném oblečení), dlouhé vlasy musí být sepnuté gumičkou. 

5. Při cvičení nesmí mít Studenti hodinky, řetízky, náušnice a jiné předměty, 
které by mohly způsobit úraz. 

6. Vstup do Dōdžō je povolen pouze na boso, případně v ponožkách. Je 
zakázáno vstupovat do Dōdžō v botách 

7. Do Dōdžō je zakázáno vnášení pití či jídla. V závislosti na toto je zakázána i 
konzumace jídla či pití v Dōdžō. Přísně zakázáno je žvýkat žvýkačku během 
Cvičení v Dōdžō. 

8. Do Dōdžō je zakázáno nosit mobilní telefon. 
9. Do Dōdžō je zakázáno nosit batohy nebo tašky. 
10. Studenti provádějí v Dōdžō jen činnosti určené Mistrem nebo jinou 

odpovědnou, pověřenou Společností. Při nich přesně dodržují pokyny oné 
osoby a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani zdraví ostatních 
přítomných Studentů. 

11. Každý úraz Student okamžitě hlásí odpovědné osobě. 
12. S pomůckami a zařízením v Dōdžō je nutné zacházet šetrně. Pokud 

Student zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost studentů, oznámí 
to neprodleně Mistrovi či osobě odpovědné za dané Cvičení. 

13. Studentům není dovoleno manipulovat se zařízením a vybavením Dōdžō 
bez povolení a dohledu Mistra nebo osoby odpovědné za lekci. 

14. Bez vědomí Mistra či osoby odpovědné za lekci se Studenti během Cvičení 
nevzdalují z Dōdžō. 

15. Všichni studenti při odchodu z Dōdžō překontrolují jeho stav (zavřená okna, 
zhasnutá světla), udržují zde pořádek a dodržují tento řád. 

 

Výjimky z tohoto řádu může udělit v opodstatněných případech výhradně jen 
Mistr. 

 

V Opavě, dne 5. ledna 2020 

 

 

 

Vojtěch Šalda, jednatel Společnosti 


