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Техническа програма
БЯЛ ПОЯС
[Няма Kyu]

A) Техники

* Kihon (Основи)
(1) Tachikata (Стойки)
Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi), Uchihachiji Dachi, Sanchin 
Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi dachi

(2) Tsuki (Удари)
Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, 
Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi , Uraken Mawashi Uchi,   Shuto Ganmen Uchi, 
Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

(3) Uke (Блокове)
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

(4) Keri (Ритници)
Mae Keage, Uchimawashi, Sotomawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko 
Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri

* Ido (Основни придвижвания)
В Zenkutsu Dachi: придвижване напред и назад, обръщане

комбинирано с една техника (Tsuki, Keri, Uke)
например: Zenkutsu Dachi +Seiken Oi Tsuki или Gyaku Tsuki

*Kata
Taikyoku Sono Ichi и Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

Б ) Тренираност
* Гъвкавост: Главата докосва пода от разкрачен седеж.
* Лицеви опори: 20
* Подскоци от клек : 20
* Стойка на ръце : 20 секунди (подпомаган от друг човек)
* Набирания: 3
* Скок (Tobi Geri): Да достигне нивото на собствения си ръст.

В ) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: блок срещу атака
блок с ръка срещу tsuki / блок с крак срещу tsuki / блок с ръка срещу keri / блок с крак срещу keri

(2) Jiyu Kumite: 30 секунди
Критерии: Reigi (присъствие на дух) / Kamae (готовност) / Kiai

Г ) Писмен изпит
* Върху терминологията и философията необходими за тази степен. Съдържанието им трябва да бъде 
предоставено от IKO Honbu.
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Техническа програма
ОРАНЖЕВ ПОЯС

10то и 9то Kyu

Основните техники за бял пояс, както и следното:

A ) Техники

* Kihon (Основи)
(1)Tachikata (Стойки)
Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

* Ido (Основни придвижвания)
Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): придвижване напред и назад, обръщане

например: Kokutsu Dachi +Chudan Uchi Uke 
Повторение на една и съща техника:

например: Zenkutsu Dachi +Seiken Oi Tsuki двойно,
Zenkutsu Dachi +Seiken Chudan Sanbon Tsuki

*Kata
Taikyoku Sono San, Sokugi Taikyoku Sono Ni и San

Б ) Тренираност
* Гъвкавост: Същият критерий като за бял пояс със значително подобрение.
* Лицеви опори: 30
* Подскоци от клек : 30
* Стойка на ръце : 30 секунди 
* Набирания: 5
* Скок (Tobi Geri): Собственият ръст + 10 см.

В ) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Блок срещу атака
блок с ръка срещу tsuki / блок с крак срещу tsuki / блок с ръка срещу keri / блок с крак срещу keri

(2) Jiyu Kumite: 30 секунди
Критерии: Reigi / Kamae / Kiai

Г ) Писмен изпит
* Върху терминологията и философията необходими за тази степен. Съдържанието им трябва да бъде 
предоставено от IKO Honbu.
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Техническа програма
СИН ПОЯС
8мо и 7мо Kyu

Основните техники за бял и оранжев пояс, както и следното:

A ) Техники

* Kihon (Основи)
(1)Tachikata (Стойки)
Kakeashi Dachi

(2) Tsuki (Удари)
Tettsui, Nukite, Shotei

(3) Uke (Блокове)
Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke

(4) Kokyu Ho (Дихателна техника)
Ibuki

* Ido (Основни придвижвания)
Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
Sanchin Dachi: придвижване напред и назад, обръщане

например: Sanchin Dachi +Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Kiba Dachi: странично придвижване отпред и отзад ( Mae Kosa, Ushiro Kosa), обръщане

например: Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui
Комбинация: ( Uke и Атака)

например: Zenkutsu Dachi +Jodan Uke- Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Комбинация: (Tsuki и Keri)

например: Zenkutsu Dachi +Mae Geri Seiken Chudan Tsuki

*Kata
Pinan Sono Ichi и Ni, Sanchin

Б ) Тренираност
* Гъвкавост: Гърдите докосват пода от разкрачен седеж.
* Лицеви опори: 40
* Подскоци от клек : 40
* Стойка на ръце : 40 секунди
* Набирания: 8
* Скок (Tobi Geri): Собственият ръст + 15 см.

В ) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi ( блок и контраатака)
Противникова атака, блок, контраатака използвайки различни атаки, блокове и реакции.

Например: ръка, ръка, ръка / ръка, ръка, крак / ръка, крак, ръка / крак, ръка, 
ръка / ръка, крак, крак / крак, крак, ръка / крак, ръка, крак / крак, крак, крак

(2) Jiyu Kumite: 60 секунди
Критерии: Reigi / Kamae / Kiai / бързина / сила / издържливост (Kokyu) / Uke Kaeshi

Г ) Писмен изпит
* Върху терминологията и философията необходими за тази степен. Съдържанието им трябва да бъде 
предоставено от IKO Honbu.
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Техническа програма
ЖЪЛТ ПОЯС
6то и 5то Kyu

Основните техники от бял до син пояс, както и следното:

A ) Техники

* Kihon (Основи)
(1) Tsuki (Удари)
Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki

(2) Uke (Блокове)
Koken Uke, Haito Uке, Jyuji Uke

* Ido (Основни придвижвания)
Kaiten Ido (Завъртане)

например: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui
Dako Ido (Ъгъл 45 Градуса)

например: 45 градуса Kiba Dachi + Gedan Barai

*Kata
Pinan Sono San и Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

Б ) Тренираност
* Гъвкавост: Същото като за син пояс със забележимо подобрение.
* Лицеви опори: 50
* Подскоци от клек : 50
* Стойка на ръце : 50 секунди 
* Набирания: 10
* Скок (Tobi Geri): Собственият ръст + 20 см.

В ) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi ( блок и контраатака)
Противникова атака, блок, контраатака използвайки различни атаки, блокове и реакции.

Например: ръка, ръка, ръка / ръка, ръка, крак / ръка, крак, ръка / крак, ръка, 
ръка / ръка, крак, крак / крак, крак, ръка / крак, ръка, крак / крак, крак, крак

(2) Jiyu Kumite: 60 секунди * 3 рунда
Критерии: Reigi / Kamae / Kiai / бързина / сила / издържливост (Kokyu) / Uke Kaeshi

Г ) Писмен изпит
* Върху терминологията и философията необходими за тази степен. Съдържанието им трябва да бъде 
предоставено от IKO Honbu.
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Техническа програма
ЗЕЛЕН ПОЯС
4то и 3то Kyu

Основните техники от бял до жълт пояс, както и следното:

A ) Техники

* Ido (Основни придвижвания)
Основни придвижвания в Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

*Kata
Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura , Ni Ura и San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

Б ) Тренираност
* Гъвкавост: Същото като за жълт пояс със забележимо подобрение.
* Лицеви опори: 60
* Подскоци от клек : 60
* Стойка на ръце : 60 секунди 
* Набирания: 12
* Скок ( Tobi Geri ): Собственият ръст + 30 см.

В ) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke и Uke Kaeshi комбинации в Kumite No Kamae, Step work

(2) Jiyu Kumite: 60 секунди * 5 рунда
Критерии: Reigi / Kamae / Kiai / бързина/ сила / издържливост (Kokyu) / Uke Kaeshi / ритъм / комбинации 
(Баланс между техники с ръце и ритници) / придвижване

Г ) Писмен изпит
* Върху терминологията и философията необходими за тази степен. Съдържанието им трябва да бъде 
предоставено от IKO Honbu.
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Техническа програма
КАФЯВ ПОЯС

2ро и 1во Kyu

Основните техники и термини от бял до зелен пояс както и следното:

A ) Техники

* Ido (Основни придвижвания)
Kumite No Kamae придвижване в различни посоки.

*Kata
Pinan Sono Ichi - Go “Ura”, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni, Bo Kihon Sono Ichi

Б ) Тренираност
* Гъвкавост: Същото като за зелен пояс със забележимо подобрение.
* Лицеви опори: 100
* Подскоци от клек : 100
* Стойка на ръце : 90 секунди 
* Набирания: 15
* Скок ( Tobi Geri ): Собственият ръст + 30 см (Tobi Ushiro Geri или Tobi Ushiro Mawashi Geri, дясно и 
ляво).

В ) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke и Uke Kaeshi комбинации в Kumite No Kamae, придвижване

(2) Jiyu Kumite: 60 секунди * 10 рунда
Критерии: Reigi / Kamae / Kiai / бързина/ сила / издържливост (Kokyu) / Uke Kaeshi / ритъм / комбинации 
(Баланс между техники с ръце и ритници) / придвижване

Г ) Tameshi Wari
Повече отколкото стандарта на IKO състезателният правилник

Д ) Goshin Jitsu (Самозащита): основни движения

Е ) Писмен изпит
* Върху терминологията и философията необходими за тази степен. Съдържанието им трябва да бъде 
предоставено от IKO Honbu.
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IKO Kyokushinkaikan
Основни Изисквания и Срок преди Повишаване

-Цветни Пояси-

Следните указания определят минимума от тренировки преди явяване за следваща 
степен. "Три Месеца" (3 м.) предполага редовно обучение с около 4 часа в седмица.

Цвят Пояс                 Kyu       Срок                                         Kata  

Бял н/а 3 м. (48 ч.) Тaikyoku 1,2, Sokugi Taikyoku 1

Оранжев 10то 3 м. (48 ч.) Taikyoku 3, Sokugi Taikyoku 2,3
9то 3 м. (48 ч.)

Син 8мо 3 м. (48 ч.) Pinan 1,2, Sanchin 
7мо 3 м. (48 ч.)

Жълт 6то 3 м. (48 ч.) Pinan 3,4,Yantsu, Tsuki no Kata
5то 3 м. (48 ч.)

Зелен 4то 6 м. (96 ч.) Taikyoku Ura 1-3, Pinan 5,
3то 6 м. (96 ч.) Geki Sai Dai,Tekki Sono Ichi

Кафяв 2ро 6 м. (96 ч.) Pinan Ura 1-5, Tensho, Geki Sai Sho, 
1во 6 м. (96 ч.) Saifa,.Tekki Sono Ni, Bo Kihon Sono Ichi

                                                                        
ОБЩО срок приблизително 4 години
[Преди кандидатстване за Sho Dan изпит]

*Деца до дванадесет годишна възраст включително трябва да бъдат изпитани за техния 
еквивалент на пояс и Kyu/Dan за възрастни след като навършат тринадесет годишна възраст. Пояс и 
Kyu/Dan които се придобиват от деца до дванадесет годишна възраст включително са Младши пояс и 
Младши Kyu/Dan.
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Yudansha Основни Изисквания и Срок преди Повишаване
-Черни Пояси-

За Sho Dan и нагоре до следващата Dan Титла

*Деца до 12 години включително могат да получат Sho Dan. Обаче те не могат да бъдат изпитани за Ni 
Dan преди да навършат 15 години.

Пояс Dan и Титла Срок Изисквания

Черен 1ви

„Senpai"
1 г. *Kata: Seienchin, Garyu, Tekki Sono San, Bassai Dai, Chion, Nunchaku 

Кihon Sono Ichi, Tonfa Kihon Sono Ichi
*Gyakute, Самозащита: Научено на официални семинари
*Отлична тренираност превъзхождаща изискванията за Кафяв Пояс.
*Jiyu Kumite: 60 секунди * 20 рунда
*Отличен  Budoka и превъзходен пример за Kohai
*Принос към IKO
*Младежите трябва да бъдат най-малко на 15 годишна възраст

Черен 2ри

„Senpai"
2 г. *Kata: Seipai, Soki, Taizan

*Отлична тренираност превъзхождаща изискванията за Sho Dan
*Jiyu Kumite: 60 секунди* 30 рунда
*Редовен принос към IKO
*IKO Сертифициран Кандидат Съдия 
(IKO Кандидат Съдията може да съдийства на национални турнири)
*Официално препоръчително писмо за повишение от IKO Главен 
Наблюдател
*Младежите трябва да бъдат най-малко на 17 годишна възраст

Черен 3ти

„Sensei"
3 г. *Превъзходно и актуално изпълнение на Kata включващо Kanku

*Jiyu Kumite: 60 секунди * 40 рунда
*IKO Сертифициран Съдия 
(IKO Съдията може да съдийства на международни турнири.)
*Изпит в IKO Honbu или пред официални лица посочени от IKO Honbu
*Признат за образцов гражданин и с репутация на изтъкнат деятел в 
IKO
*Официално препоръчително писмо за повишение от IKO Главен 
Наблюдател
*Да бъдат най-малко на 20 годишна възраст

Черен 4ти

„Sensei"
4 г. *Образцово и актуално владеене на Kata включващо Sushiho

*Jiyu Kumite: 60 секунди * 50 рунда
*IKO Сертифициран Кандидат Рефер
(Кандидат Реферът може да реферства на национални турнири) 
*Изпит в IKO Honbu или пред Kancho 
*Значителен принос за популяризирането на Kyokushin в своя регион
*Редовно участие в състезания, лагери или семинари организирани от 
Kancho
*Официално препоръчително писмо за повишение от IKO Главен 
Наблюдател
*Да бъдат най-малко на 24 годишна възраст
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Пояс Dan и Титла Срок Изисквания

Черен 5ти

„Shihan"
5 г. Да отговаря на горепосоченото плюс:

*IKO Сертифициран Рефер
(Реферите могат да реферстват на международни турнири)
*Изпит в IKO Honbu или пред Kancho
*Да допринася забележимо и редовно за популяризирането на 
Kyokushin в своя регион
*Официално препоръчително писмо за повишение от IKO Главен 
Наблюдател
*Да бъдат най-малко на 29 годишна възраст

Черен 6ти

„Shihan"
6 г. Да отговаря на горепосоченото плюс:

*Изпит в IKO Honbu или пред Kancho
*Забележим и показателен принос към IKO Kyokushinkaikan като 
старши член и убедително популяризиране на Kyokushin в родината 
си
*Официално препоръчително писмо за повишение от IKO Главен 
Наблюдател
*Да бъдат най-малко на 35 годишна възраст

**В допълнение, всички Dan степени изпитвани за следваща степен, трябва да преминат  писмен 
изпит, предоставен от IKO Honbu, от основна до пo-сложна терминология и философия и турнирните 
процедури в зависимост от изискванията за съответната степен.
**Възраста на кандидатите, физическото състояние и приноса към IKO Kyokushinkaikan играят 
определяща роля при връчването на Трети Dan или по-горен.

За Черни Пояси 7ми Dan и нагоре:
Тези степени се препоръчват само от IKO Главните Наблюдатели или Kancho Мацуи и 
изключително се одобряват и връчват единствено от Kancho.

*Трябва да бъде, личност със забележителни качества,  която е уважавана от равните нему като 
пример за човешка личност и високо ценен Kyokushin Karateka.
*Трябва да има значителен принос към IKO в различни области и да е отдал своето време изцяло на 
IKO.
*Трябва да има продължителна, последователна и достатъчна служба в IKO и да бъде личност най-
малко на 35 годишна възраст.
*Трябва да бъде препоръчан от Kancho, IKO Главните Наблюдатели и IKO Международната Членска 
Комисия.

>>Решението за присъждане или отказване Dan степен принадлежи единствено на IKO 
Kyokushinkaikan Honbu
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IKO Kyokushinkaikan Тренировъчно Ръководство
-Dojo Етикет-

„Бойният Път започва и завършва с уважение.” - Sosai Mas Oyama

1.  Ученикът  трябва  да  се  поклони  и  каже  „Osu”,  когато  влиза  в  самото  училище  и  в  Dojo 
тренировъчната зала. Когато влиза в Dojo, ученикът се покланя и казва „Osu” обърнат към предната 
част  на  помещението  или  по  посока  на  „Shinzen",  а  също  така  трябва  да  направи  поклон  към 
учениците, които са вече в помещението.

2. Учениците трябва да се стараят да идват на време за урока, като този който закъснее се покланя 
към  предната  част  на  Dojo,  казва  „Osu",  след  което  коленичи  в  „Seiza”(официална  коленичеща 
позиция) със затворени очи, приведена глава  в „Mokuso” и чака да бъде поканен за часа. След като 
му бъде наредено да се включи в часа, се покланя  и казва „Osu" или „Shitsurei shimasu" („извинете за 
безпокойството"), седейки в „Seiza”. След това се присъединява към класа, като застава най-отзад, 
внимавайки да не минава пред трениращите и по-специално пред по-старшите.

3.Учениците  трябва  да  поддържат  себе  си  и своята  екипировка:  Do-Gi  (униформа),  протектори за 
крака, ръкавици и др. в чисто, приемливо и без неприятен мирис състояние и да насърчават другите 
да правят същото. Само чисто бяло Do-Gi трябва да се облича. Официалната гръдна бродерия на 
Киокушин лого е разрешено да се поставя до левия ревер на униформата.  Петна или зацапвания 
върху  Do-Gi  трябва  да се  отстраняват своевременно.  Постоянната  небрежност към униформата  и 
екипировката се отразява отрицателно върху добрите взаимоотношения с другитe членове на Dojo.

4. Не махайте която и да е част от вашето Do-Gi по време на тренировка, без да ви е казано да го 
правите! Също така ,ако трябва да наместите своето Gi по време на тренировка, правете го бързо и 
безшумно, обърнати с лице към задната част на помещението.

5. Подобаващо уважение трябва да показвате към всички старши степени и по-стари членове.Всички 
ученици трябва да станат и да кажат „Osu", когато техният старши или който и да е черен колан влезе 
в помещението.

6. С цел да поздрави или да се обърне към старши ученик или инструктор, ученикът трябва да кеже 
„Osu" и да се поклони, и съответно да прави същото при тяхно преминаване. Тази процедура трябва 
да се спазва и извън Dojo като уважение към вашия Senpai.  Ако ранга на някой ви е неизвестен, 
винаги се обръщайте към него като към по-старши от вас.

7. Когато се наложи ръкостискане по между ви, използвайте винаги двете си ръце, за да покажете 
доверие и помирение и  кажете „Osu". Това се прилага също, когато сте и извън Dojo и специално за 
старшите степени.

8.  Учениците  трябва  да  отговарят  на  инструкторите  и  старшите  със  силно „Osu"  и  да  действат  с 
моментална реакция на техните команди. Бавна и посредствена реакция е неучтива.

9. По време на тренировка учениците трябва да се концентрират върху техниките, които изпълняват и 
да не позволяват на съзнанието или на очите да блуждаят. Трябва по всяко време да се демонстрира 
изключително  уважение  и  неподправена  почит  към  инструктора  и  към  останалите  ученици.  Не 
започвайте тренировката по Киокушин без сериозното отношение, която тя заслужава.

10. На определени интервали по време на тренировката на учениците може да се каже „Седнeтe и 
отдъхнатe”, което означава да отдъхнат от „Seiza” – официална стойка и да седнат в „Anza” (индиански 
стил) – отпусната стойка. По време на тези прекъсвания трябва да се въздържате от шаване, говорене 
и всяко друго действие, което смущава хода на тренировката или на лекцията.

11. Учениците не трябва да напускат тренировката, освен ако не получат позволение за това. Ако се 
наложи да напуснете тренировката по спешност,  направете го по почтителен начин и обяснете на 
инструктора причината при първия удобен случай.
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IKO Kyokushinkaikan Тренировъчно Ръководство
-Dojo Етикет- продължение...

12. За да се избегнат наранявания, учениците не трябва да носят накити, часовници и други атрибути 
с остри ръбове по време на тренировката. Позволява се носенето на очила, коригиращи зрението, но 
по  време  на  Kumite  (свободен  бой)  настоятелно  се  препоръчва  тяхното  сваляне.  При  Kumite  се 
препоръчва  употребата  на  защитни меки  подложки за  пищялите,  ръкавици и  защитни „чашки”  за 
гърдите и за слабините.

13. Съгласно традицията тренировъчната зала трябва да се уважава и затова учениците не трябва да 
носят шапки или каскети и да си служат с нецензурни изрази в тренировъчните помещения. Не се 
позволява да се стъпва с обувки на пода на Dojo. Не се разрешава да се яде, да се дъвче дъвка или 
да се пие в Dojo. Забранено е пушенето във всички помещения на тренировъчния комплекс. 

14. Всички ученици трябва да участват в почистването на тренировъчните помещения след края на 
тренировката.  Всъщност учениците би трябвало да се отнасят към тренировъчната зала като към 
уважавано и почитано място.

15. Учениците трябва да се отнасят приятелски един към друг в Dojo и да не саботират истинския път 
на Киокушин с неотзивчиво, обезкуражително или злобно отношение, нито пък да внасят негативни 
емоции по време на Свободния бой, които, макар и неумишлено, могат да създадат предпоставки за 
контузии.

16. Всички ученици трябва да се въздържат от безсмислено злословие или презрителни забележки 
относно други ученици, школи или стилове в Бойните изкуства.

17.  Учениците,  желаещи  да  участват  в  състезания  или  семинари  по  Киокушин,  трябва  да  се 
консултират с Учителя, преди да заявят участието си в тях.

18. Учениците, желаещи да посетят други школи по Киокушин, трябва първо да поискат разрешениe 
от своя Учител. Ученици, които желаят да се обучават в сродна школа по Киокушин, трябва да имат 
валидна IKO членска карта и да получат препоръчително писмо от своя Учител, което да представят 
там.  При  постъпването  си  в  сродна  школа,  учениците  трябва  да  демонстрират  изключително 
уважение, учтивост и скромност спрямо учениците и инструкторите там.

19.  Всички ученици трябва да се държат във и извън Dojo по начин, който да не злепоставя IKO 
Kyokushinkaikan. В никакъв случай учениците не трябва да използват уменията, усвоени по време на 
тренировките, с цел да наранят която и да е личност, освен когато техния или животът на близките им 
е пряко застрашен.

20.  Учениците трябва да се стремят да бъдат учтиви и уравновесени в ежедневието, да показват 
хладнокръвие,  правилна  преценка  и  етично  поведение  във  всичко,  което  вършат.  Никога  не 
забравяйте духа на Киокушин „Дръжте си главата ниско (скромност), погледът високо(амбициозност), 
пестете  си  думите  (внимавайте  какво  говорите),  носете  доброта  в  сърцето  си  (отнасяйте  се  към 
другите с уважение и учтивост). Бъдете добри към събратята си; синовната почит е основно начало 
(грижете се за родителите си)”.

„Върховната цел на изкуството Kyokushin Karate не е победа или загуба, а 
усъвършенстване характера на практикуващите го.”

13



IKO Kyokushinkaikan Тренировъчно Ръководство
-Церемония по Откриването-

1. Учениците се подреждат в права редица в зависимост от степента на пояса си с лице към предната 
част на помещението. Черните пояси трябва да бъдат в първата редица. Всички пояси се подреждат 
низходящо по реда на степените си, започвайки от дясната част на помещението с лице напред, с 
необходимата  дистанция  между  всеки  отдясно  и  отляво.  Може  да  са  необходими  допълнителни 
редици в зависимост от размера на Dojo.

2. Командата „Коленичете” или „Seiza" трябва да бъде изречена от инструктора и учениците трябва да 
коленичат в официална седяща позиция,  с  изправен гръб и стиснати юмруци,  разположени върху 
горната част на бедрата. Главата трябва да бъде обърната напред със силен, но смирен маниер.

3. С командата „Shinzen Ni Rei" (литературно „поклон на Боговете”: обикновено снимка на Мас Ояма 
или негов олтар, тъй като Мас Ояма и всички хора стават „Богове” след смъртта си според японската 
Shinto традиция), учениците се покланят и произнасят „Osu".

4. С командата „Mokuso" (медитирай), учениците затварят очи и се опитват да изчистят съзнанието си 
и да се концентрират върху тренировката, която им предстои.

5. След 1-2 минути, командата „Mokuso Yame" (край на медитацията) трябва да бъде произнесена и 
учениците трябва да отворят очи.

6. С командата „Shihan Ni Rei" учениците се покланят и произнасят „Osu".

7. Инструкторът трябва да покани всички да станат и да започне часа.

**Ако вашето Dojo има "Taiko" - японски барабан, с който започва часа, когато барабана започне да бие 
продължително, което има значението на командата да седнат долу по установения начин, учениците 
трябва да застанат в позиция и да седнат съответно в „Seiza".
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IKO Kyokushinkaikan Тренировъчно Ръководство
-Церемония по Закриването–

1. Учениците се подреждат по горепосочения начин.

2. Командата за коленичене се дава от инструктора.

3. С командата „Shinzen Ni Rei", учениците се покланят и казват „Osu", за да почетат Мас Ояма.

4. Някой, обикновено инструкторът или ученикът с най-висока степен започва да рецитира седемте 
стиха на Dojo Kun (клетвата на школата) и всички ученици рецитират всеки стих след него.

5. Същата личност или инструкторът казва „Mokuso" и всички ученици затварят очи за медитация.

6. След 1-2 минути се казва „Mokuso Yame" и всички ученици отварят своите очи.

7.  Изрича  се  командата  „Kancho  Ni  Rei"  и  всички  ученици  се  покланят  и  казват  „Osu"  за  да  го 
поздравят. [Тази команда може да се прескочи, за да не се повтаря, ако се каже да се поклоните на 
Shihan, тъй като самият Kancho е такъв.]

8. Командата „Shihan Ni Rei" и /  или „Sensei Ni  Rei" също така се казва и учениците трябва да се 
поклонят на присъстващите инструктори.

9. Най-старшият по степен ученик командва групата „Senpai Ni Arigato Gozaimashita" което означава, 
благодарим на всички Senpai (старши) и „Otagai Ni Arigato Gozaimashita", което означава, благодарим 
на  Otagai  (помежду  си).  Учениците  трябва  да  отвърнат  на  всяка  команда  с  поклон  и  „Arigato 
Gozaimashita".

10. Инструкторът завършва урока с „Край на тренировката” или нещо друго и поканва всички да станат. 
Всички трябва да се наредят за ръкостискане с инструктора (използвайки 2 ръце!), започвайки първо 
от най-старшите ученици. Понякога, инструкторът не командва да се застава на колене, а в Musubi 
dachi за Mokuso. Също така, понякога инструкторът може да не си стисне ръцете с всички, а просто да 
се поклони и по този начин да им благодари. Това зависи от решението на инструктора, но все пак 
посоченото преди това е общоприетия начин.

11.  Учениците трябва да помогнат в почистването на пода в Dojo и тренировъчната площ. Ако се 
използва  барабана  Taiko,  почистването  трябва  да  стане  под  негов  съпровод.  Ако  не  се  спомене 
„Почистване”, това не занчи, че учениците не трябва да почистят Dojo и да приберат разхвърлените 
уреди. Съблекалните и душовете също трябва да бъдат почистени и приведени в ред.
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IKO Kyokushinkaikan Тренировъчно Ръководство
-Dojo Kun / Доджо Клетва-

Написано е от  Sosai  Масутацу Ояма с помощта на Ейджи Йошикава,  автор на известната 
новела „Мусаши”, за живота и делото на великия японски боец Миямото Мусаши.

В  Япония,  Мас  Ояма  е  известен  като  Миямото  Мусаши  на  двадесети  век  и  именно  от 
известната новела на Йошикава, Sosai получава своето голямо вдъхновение за уединените планински 
тренировки.

Dojo Kun по-долу е на български и „Romanji”, латинизиран японски за по-лесно произношение.

Dojo Kun (Доджо Клетва)
Ние ще тренираме нашите сърца и тела

за твърд, непобедим дух.

Ние ще преследваме истинския смисъл на Бойния път,
така че след време нашите сетива да са нащрек.

С истинска сила ние ще се стремим
да възпитаваме духа на самоотверженост.

Ние ще съблюдаваме правилата на учтивостта,
ще уважаваме нашите по-старши и ще се въздържаме от насилие.

Ние ще следваме нашите традиции и никога няма да забравяме
истинската добродетел на смирението.

Ние ще се стремим към мъдрост и сила
и няма да търсим други желания.

През целия наш живот,
с дисциплината на карате,

ние ще се стремим да изпълним пътя на КИОКУШИН.

Dojo Kun, японски (Romanji)
Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi,
kak-ko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame,
ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te,
jiko no seishin o kanyo suru koto.

Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji,
chojo o keishi sobo no furumai o tsutsushimu koto.

Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi,
kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o
kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o
karate no michi ni tsuji,

Kyokushin no michi o mat-to suru koto.
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IKO Kyokushinkaikan Тренировъчно Ръководство
-Примерен тренировъчен план за инструктори  -  

Следният пример е базиран върху основния час в Honbu за „Всички Ученици”. 
Часовете предназначени за Старши, Младши, Физическо предизвикателство и Нокдаун 

бойците може да имат различно съдържание от този основен план, с изключение на стандарта 
„Shidoin", церемонии по откриване и закриване.

1. Откриването е разгледано подробно по горе в „Церемония по Откриване”.

2. Започване на часа със загряване и разтягане, започвайки от долните крайници и завършвайки с 
ръцете. Обикновено завършва с Mawashi uke за ротация в рамената и Ibuki с Shotei за трениране на 
дробовете и заздравяване на цялото тяло.

3. Kihon
в "Sanchin Dachi":

(1) Seiken: Chudan Tsuki, Jodan Tsuki, Ago Uchi, Shita Tsuki, Kagi Tsuki
(2) Uraken: Ganmen Uchi, Sayu Uchi, Hizo Uchi, Mawashi Uchi

в "Kiba Dachi":
(3) Seiken Shita Tsuki, Hiji Uchi (Enpi)

в "Sanchin Dachi":
(4) Uke:Jodan, Chudan Uchi, Chudan Soto, Gedan Barai, Uchi Uke/Gedan Barai
(5) Shuto Uchi техники: Ganmen, Sakotsu, Sakotsu Uchikomi, Hizo, Uchi

Keri техники: в „Zenkutsu Dachi Keri No Kamae"
(1) Mae Keage, първо десния , след това левия крак 

Keri техники: в „Heiko Dachi" (редувайки краката)
(2) Uchi Mawashi, Soto Мawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri (Jodan), Mawashi Geri (Jodan)

Keri техники: в Musubi Dachi
(3) Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri

Keri техники: в Heiko Dachi
(4) Ushiro Geri

**Ibuki и Nogare дихателни техники, следвани от кратко стоящо Mokuso (Musubi Dachi) е предвидено 
тук, преди започване на втората чaст от часа.

4. Ido Geiko
Ido Geiko, Kihon техники и комбинации в движение и с пристъпване, като трудността зависи от 
степента на учениците в часа и предпочитанията на инструктора.
Например: Бял Пояс: 
в Zenkutsu Dachi, 3 стъпки напред и назад или обръщане

(1) Seiken: Chudan Oi Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki
(2) Uke: Jodan Uke, Soto Uke, Uchi Uke, Gedan Barai
(3) Keri: Mae Keage, Uchi Mawashi, Soto Mawashi, Mae Geri, Mawashi Geri

в Kiba Dachi
(4) Keri: Yoko Geri, Ushiro Gari

**Mokuso или друг възстановителен период е предвиден тук, преди започване на третата част от часа.

5. Kata
Избрана ката в зависимост от степента на учениците и предпочитанията на инструктора. 
Например: Бял Пояс: Taikyoku Sono Ichi и Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

6. Yakusoku Kumite
Uke Kaeshi (комбинативна тренировка) с партньор. Много леко или Без контакт.
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7. Лек Спаринг / Jiyu Kumite тренировка
**Забележка: За да се намалят нараняванията и да е възможно редовното практикуване на Kumite, 
IKO Kyokushinkaikan задължително препоръчва да се използват протектори за пищяла/гърбът на 
ходилото, ръкавици, чашки за слабините и гърдите и назъбници при Спаринг/ Kumite тренировка във 
всички главни учебни курсове.

8. Тренираност
Например: коремни преси /лицеви опори / клекове / ходене на ръце / подскоци

    Гъвкавост
Например: с партньор или самостоятелно, за ръце, крака и цялото тяло

9. Закриването е разгледано подробно по горе в „Церемония по Закриване”.

10. Почистване на Dojo.
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