
ПОВЕДЕНИЕ  В  ДОДЖО  

Правилник и вътрешен ред за трениращите  

1. ДОДЖО (помещението в което  тренирате) не е спортна зала. То е място където се изучава 
умението и се наследява знанието на старите майстори.   

2. Влизайки в ДОДЖО или излизайки от него, сте длъжни да поздравите с рей (поклон), като 
стоите с лице към символите (шомен). 

3. В ДОДЖО се влиза с боси крака, с чисто и опрятно Ги (униформа за тренировка), по 
изключение начинаещите могат да бъдат с друго подходящо за тренировка облекло. По 
изключение (ниска температура в залата или проблеми със стъпалата) може да се тренира със 
специални спортни обувки. 

4. Придвижването от съблекалните до залата става с чехли или джапанки. 
5. Предварително се свалят всякакви накити и бижута, не се допускат дълги нокти и пуснати 

дълги коси с оглед на безопасността по време на тренировка. 
6. Тренировката започва и завършва с традиционна церемония, в която всеки трениращ е 

длъжен да участва. Задължение на най-старшия ученик в залата да запознае ново постъпилите с 
основните правила и принципи в ДОДЖО, или да посочи някой от напредналите да го направи. 
Ако сте закъснели, то докато трае церемонията изчаквате  извън залата, а след нея сядате в поза 
(сейдза) до входа на ДОДЖО и изчаквате, докато инструктора даде разрешение за влизане в 
групата на трениращите или друго указание. Влизането става след рей (поклон), без да се 
отвлича вниманието на останалите придвижвайки се зад групата. 

7. Ако по някакъв повод е крайно наложително да зададете въпрос на СЕНСЕЙ (инструктор - 
треньор), приближете се до него или вдигнете ръка от място (никога не го викайте) поклонете се 
от изправено положение и изчакайте докато той сам ви обърне внимание, при което пак 
направете поклон и задайте своя въпрос.  

8.  Излизане от залата по време на тренировка става само след разрешението на СЕНСЕЙ. 
9. Винаги проявявайте вежливост към всички и бъдете внимателни към своите партньори. 
10. ДОДЖО е място предназначено за развитие на тялото, духа и разума, а не за силово само- 

утвърждаване. На татами (място както боксовия ринг в бокса), не трябва да се влиза в лични 
конфликти. Бойните изкуства не са уличен бой или спорт, те са дисциплина, уважение, 
образователен процес. Не забравяйте, че сте в ДОДЖО за да превъзмогнете и изчистите 
агресивните си реакции. Физическата техника не е крайна цел, а средство за индивидуално 
усъвършенстване и духовно израстване. 

11. Учениците се покланят един на друг преди и след  приключване на всяко упражнение. 
12. Когато главния инструктор на залата или по-старши от всички присъстващи притежаващ 

степен ДАН (черен пояс), влиза  в ДОДЖОто за първи път или излиза от него, то най-старшият от 
учениците или СЕМПАЙ (помощник инструктор, старши студент), трябва да заповяда спиране на 
всякаква дейност с ЯМЕ и командва за поклон Сенсей/Семпай ни Рей. 

13. Всички упражнения се изпълняват съвестно и концентрирано.  
14. Слушайте внимателно и изпълнявайте точно, възможно най-добре указанията на 

инструктора. Когато инструктора ви обяснява или показва техника сте длъжни мълчаливо и 
внимателно да го слушате, след което да потвърдите, че сте разбрали указанията с ОС/ОСУ и 
продължите тренировката. Уважавайте по опитните от вас, винаги има какво да научите от тях и 
никога не спорете пред останалите относно техника или похват. Помнете – вие сте тук, за да 
тренирате и да се усъвършенствате, а не да се доказвате или да обяснявате собствените си идеи 
на останалите в ДОДЖО.  

15. Отговорността да не причинява нараняване е на всеки практикуващ. Пазете партньора и 
себе си. 

16. Уважавайте символите на Карате, своят Сенсей, ДОДЖО и клуб.  



17. В този клуб/ДОДЖО няма да се търпи нахалство. Всички ние трябва да осъзнаваме 
границите си. 

18. Всеки има различни физически качества, както и причини да учи и практикува Карате, те 
трябва да бъдат уважавани. 

19. Поддържането на чистотата и реда в ДОДЖО е отговорност на всички. 
20. Отговорност на всеки е да участва в създаването на положителна атмосфера на хармония и 

уважение, като се придържа стриктно към традициите и приетите норми на поведение.  
21. Отнасяйте се с уважение към уредите с които тренирате. Те трябва да се пазят чисти и в 

добро състояние, а когато не се използват да се прибират на определеното за тях място. 
22. Преобличането става само на определените за целта места.  
23. Да се избягва сядане с гръб към символите в залата, облягането по стени и колони в 

ДОДЖО по време на тренировката. 
24. Внасянето на мобилни телефони в ДОДЖО става при крайна необходимост след като им се 

изключи звука. Само Инструктора и хора с неотложни служебни задължения могат да го оставят 
включен  (след разрешение на Сенсей) в такива случаи разговорът се провежда извън залата без 
да се пречи на трениращите. След приключване на разговора се иска разрешение за влизане. 

25. Сядане на земята в ДОДЖО става само след разрешение или указание на инструктора. Сяда 
се в стойка (СЕЙЗА или КИЗА) или с кръстосани и прибрани крака (АНЗА/АГУРА), и в двата случая 
ръцете се държат пред вас без да се подпирате с тях на пода. 

 
26. Всички ученици/трениращи изучават едни и същи принципи. всички в този клуб/ДОДЖО са 

едно семейство, тайната на бойните изкуства е в хармонията.  
27. В ДОДЖО се спазва строга йерархия, където първостепенно значение имат степента и 

познанията в карате. Никога не спорете с по-старши от вас.  
28. Стремете се да развивате истинския дух на бойните изкуства чрез : 
Характер – психическо усъвършенстване и устойчивост. 
Здраве – физическо развитие, здравословни и хигиенни навици. 
Умение – майсторство в Карате (непрестанен стремеж към подобрение на формата). 
Уважение – вежливост към другите не само когато сте в ДОДЖО. 
Човечност – опознаване първо на собствените недостатъци и изчистването им. 
29. Месечната такса ви осигурява място и възможност за обучение и тренирова. Плащането на 

таксата в срок е задължение на всеки трениращ. Срокът за плащане е до 5-то число на текущият 
месец. При невъзможност да спазите срока или проблем уведомете инструктора.  

 
Рей (поздрав, съгласие, поклон) и сейза (начин на сядане в ДОДЖО) са лишени от религиозно 

съдържание, това е приветствие и знак на уважение в Карате. Това е традиция в бойните 
изкуства пренесени от Япония, каквото е и Карате.  

 
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА, НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА 

ИЗУЧАВАТЕ БОЙНИ ИЗКУСТВА В ТОЗИ КЛУБ/ДОДЖО! 
 
 



Правила за допускане на зрители в ДОДЖО 
 

По всяко време се допускат зрители, които трябва да се съобразяват със следните правила: 
 
1. Не влизайте с обувки в залата, а само боси или по чорапи. 
2. Спирайте звука на мобилните си телефони, а разговорите по тях да са извън залата.  
3. По време на тренировка не разсейвайте трениращите, и не говорете с тях. 
4. Не говорете и не се разхождайте из залата по време на тренировката. 
5. Не правете снимки без позволението на инструктора, за да не разсейвате трениращите, 

защото могат да се наранят.  
6. Стойте на входа прави и не се подпирайте докато трае церемонията в началото и края на 

тренировката. 
 
Йерархия в Шотокан карате-до: 

За Кю – ученически степени - кохай:  
Колани:  бял → жълт → оранжев → зелен → два сини → три кафяви  
От 3-то до 1-во – кандидат майстори. 
За Дан – майсторски степени: → черен колан 
За 1-ви и 2-ри – Семпай (сенпай) това са старши студентите - помощник инструкторите или 

младши инструктори. По изключение Сенпай може да е 1кю; 
След 3-ти – Сенсей - учител или старши инструктор; 
За старши инструктора който е и главен инструктор за дадено направление или организация 

също може да се каже ШИХАН - което означава "водач" или "пътеводител". 
Главния инструктор в ДОДЖО определя своите наместници (сенсей или семпай), които са 

следващи по ранг след него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимални срокове за допускане до изпит за технически степени  

1. Право за явяване на изпит за техническа степен КЮ и ДАН. 
1.1. За техническа степен КЮ: 

- Първо явяване след минимум 30 последователни тренировки или 3 месеца без прекъсване от 
започване на тренировки (за деца под 12г. минимум 5месеца). Изключение за 9-то кю 20 
последователни тренировки или 3 месеца от започване. На първи изпит може да се защитят до 3 
степени едновременно, но след поне 5 месеца трениране или 40 тренировки. Също така могат да 
се защитят едновременно по 2 степени (до 3 кю) при пропускане на изпитна сесия, като се запазва 
общия брой тренировки между сесиите, а последните 10 преди  изпита са без прекъсване. 
Кандидата трябва да е препоръчан от прекия си инструктор пред изпитната комисия. 

- [8-7 КЮ]  жълт → оранжев пояс - минимум 3 месеца или 30 тренировки  от  последния изпит, 
като последните 10 са без прекъсване (минимум 2 тренировки седмично) преди изпита. 

- [7-6 КЮ]  оранжев → зелен пояс – минимум 4 месеца или 35 тренировки  от  последния изпит, 
като последните 10 са без прекъсване (минимум 2 тренировки седмично) преди изпита. 

- [6-5 КЮ] зелен → първи син пояс – минимум 4 месеца или 40 тренировки  от  последния 
изпит, като последните 10 са без прекъсване (минимум 2 тренировки седмично) преди изпита. 

- [4-1 КЮ]  втори син → първи кафяв пояс и за всяка следваща КЮ степен, срока за явяване е 
минимум 5 месеца или 45 тренировки  от  последния изпит, като последните 15 са без прекъсване 
(минимум 2 тренировки седмично) преди изпита. 

1.2. Изпитни сесии за технически степени КЮ. 
- Изпити за технически степени КЮ се назначават съобразно календара на Федерацията. Изпит 

за техническа степен до ниво 4 КЮ може да се провежда във всяка клубна зала по заявка на 
съответния инструктор при наличие на минимум 5 кандидата.  

- Изпити за технически степени над 3КЮ се извършват в ХОМБУ ДОДЖО или след 
ТЕХНИЧЕСКИ/ИНСТРУКТОРСКИ СЕМИНАР, като се решават от ШИХАНКАЙ за България. По 
изключение когато има минимум 10 кандидата може да се назначи и извънредна сесия, като 
същата се съгласува не по-късно от 2 седмици преди самия изпит с главния инструктор. 

 
2. Изпити за технически степени ДАН: 
- [1 КЮ - 1 ДАН] - мининимум 2 години от започване на тренировки и 6 месеца трениране от 

изпита за 1КЮ. Задължително да има регистриран поне един семинар с инструктор клас “С”- член 
на Шиханкай - БГ. 

- [1-2 ДАН] - мининимум 1 година трениране от изпита за 1ДАН и регистриран поне един 
семинар с инструктор клас “В” - член на Шиханкай - БГ.  

- [2-3 ДАН] - мининимум 2 години трениране от изпита за 2ДАН и регистрирани поне два 
семинара с инструктор клас “А” и един семинар с главния инструктор на W.S.K.F.  

- За всяка следваща степен до изпит се допускат кандидати отговарящи на изискванията на 
правилника на W.S.K.F., след разрешение на главния инструктор за България.  
 
Забележка: Изпитните комисии и минималните изисквания за покриване на съответното ниво са 
обект на друг правилник! 

 


