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Obrazložitev: 

V prostorih kjer se izvaja iaido, iaijutsu in naginatajutsu (v nadaljevanju dojo, ki je lahko 

odprti ali zaprt prostor) obstaja vrsta pravil, ki so izraz spoštovanja in vljudnosti do vseh 

tradicionalnih mečevalcev (v nadaljevanju iaidoke), učiteljev in gostov. Namenjena so 

vzpostavitvi in ohranjanju prijateljske atmosfere, kjer vladata tišina in mir, kjer se iaidoke 

lahko zberejo in vzdržujejo koncentracijo potrebno za vadbo. Spoštovanje drugih 

šol/društev/organizacij je del iaida, iaijutsa in naginatajutsa. Čeprav se mogoče sprva zdijo 

nekateri načini obnašanja v doju, ki izvira iz japonske tradicije, nerazumljivi in pretirani, so 

namenjeni, da ustvarijo svoboden prostor, ki ga iaidoka potrebuje, da lahko nemoteno vadi in 

se koncentrira na vadbo. 

Sledijo bistvene točke etikete v doju: 

 Pri vstopu in zapuščanju doja se iaidoka pri vhodu prikloni kamizi (svetišču) oz. vsem 

navzočim. 

 V dojo ne vstopamo z obutvijo, s katero hodimo zunaj. 

 Smo zmeraj pravočasni za vadbo, to pomeni, da pridemo dovolj hitro, da se lahko 

oblečemo in pripravimo dojo. V primeru, zamude iaidoka počaka na znak vaditelja, da 

se pridruži vadbi. 

 Pred vadbo se ogrejemo sami in/ali skupinsko. 

 Pred reiho-m (pozdravom) snamemo vso opremo za mečevanje (katano, wakizashi, 

tanto, naginato, shuriken…). 

 Vodja vadbe je s hrbtom obrnjen proti kamizi, levo in desno od sebe ima lahko 

pomočnike, goste, mojstre.  

 Vzdolž doja se razporedijo ostale iaidoke v dveh vrstah, obrnjene drug proti drugemu, 

tako da je najstarejša iaidoka (tisti, ki najdalj časa trenirata veščino trenirane šole) 

vodji treninga shomen hidari (od spredaj levo), naslednji shomen migi (od spredaj 

desno), naslednji shomen migi za razdaljo 1 (ene) katane od prve iaidoke itd. 

 Prvi iaidoki sta od vodje vadbe in njegovim pomočnikom, gostom,… oddaljeni za 

približno 2 (dve) katani.  

 Iaidoke se zgledujejo, ravnajo in poravnajo po prvih dveh iaidokah v vrsti.  

 Če nas popravi učitelj/vodja vadbe, se pred in po popravljanju priklonimo in 

zahvalimo za napotke. 

 Na vadbi se lahko uporabljajo samo leseni in/ali nebrušeni pripomočki za vadbo.  

 Ob posebnih priložnostih z dovoljenjem vodstva kluba in/ali vodje vadbe, se lahko 

izjemoma vadi z brušenimi pripomočki (več pod točko tameshigiri)  
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 Iaidoke pazijo na medsebojno varnost in se med kontaktnimi katami ne dotikajo telesa 

s pripomočki. 

 Prostor pred kamizo je namenjen vodji vadbe za prikazovanje tehnik, vaj in 

neoviranega dostopa do iaidok. 

 Pravila varnega ravnanja z orodjem se morajo nujno in zmeraj upoštevati. 

 Opravila v doju (postavljanje opreme, pobiranje odpadkov, …) si delijo vse iaidoke. 

 Med vadbo se ne sme govoriti, izjema so napotki in opozorila učitelja/vodja vadbe. 

 Opreme druge iaidoke se brez dovoljenja ne dotikamo, še manj pa uporabljamo. 

 Obleka, ki jo nosimo v doju, mora biti pravilno nošena in čista. 

 Ko se sprehajamo in/ali premikamo s orodjem (ki ima sayo - nožnico) za pasom, jo 

vedno držimo vsaj z eno roko, da ne pade iz saye. 

Razen učitelja/vodja vadbe, ne sme nobena iaidoka drugemu brez izražene želje podati 

svojega mnenja o načinu dela (tako negativnem, kot tudi pozitivnem), niti ga ne sme 

popravljati, mu dajati napotkov. 

Pravila varnega mečevanja v doju: 

 Oprema za vadbo mora biti zmeraj izpravna, za svojo opremo (tj. oprema, s katero se 

na vadbi prakticira) skrbi, ter pred in po vsaki vadbi preveri vsaka iaidoka. 

 Vadbeni prostor iaidoke odloči vodja vadbe. 

 Nikoli se ne izživljamo nad ljudmi in/ali živalmi. 

 Oprema se uporablja samo v samo za to namenjenih prostorih in/ali prostoru, ki ga 

določi vodja vadbe. 

 Nikoli ne ogrožamo sebe in/ali drugih. 

 Vadba poteka pod pogoji vodje vadbe. 

Ravnanje na tameshigirju (obredno sekanje): 

 Vodja tameshigirija poskrbi za primeren prostora za izvajanje, pri tem mu pomagajo 

vsi udeleženci. 

 Naloge za pripravo, čiščenje in pospravljanje prostora za tameshigiri, si delijo vsi 

udeleženci. 

 Prostor sekanja mora biti oddaljen minimalno 5m od najbližjega udeleženca. 

 Seka se namočena slama in/ali temu primerni substituti.  

 izvaja se samo z izpravnim orodjem (katana, wakizashi, naginata,…), v primerni 

obleki (kimoni) in z dovolj znanja, kar pregleda, določi in odobri ali zavrne vodja 

tameshigirija. 
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 Vodja tameshigirija otvori tameshigiri z namenom preizkušnje primernosti prostora Za 

tem se oddalji od tarče sekanja minimalno 5m, obrnjen shomen, za njim se posedejo 

udeleženci po principu reiha.  

 Vodja tameshigirija določi dva asistenta, ki skrbita za tarčo sekanja in samo ona dva 

imata pravico stopit med vodjo in sekalcem med samim sekanjem. Njuna naloga je 

popravljanje tarče sekanja, nastavljanje nove tarče sekanja, odstranitev neuporabne 

tarče sekanja in odstranitev ovir, ki bi se morebiti pojavile med sekanjem. 

 Na tameshigiriju mora biti zagotovljena prva pomoč. 
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