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Kodeks za
KYUDO
sekcijo
in obnašanje v prostorih, kjer se izvaja
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Obrazložitev:
V prostorih kjer se izvaja kyudo (v nadaljevanju dojo, ki je lahko odprti ali zaprt prostor)
obstaja vrsta pravil, ki so izraz spoštovanja in vljudnosti do vseh strelcev (v nadaljevanju
kyudoke), učiteljev in gostov. Namenjena so vzpostavitvi in ohranjanju prijateljske atmosfere,
kjer vlada tišina, mir, kjer se kyudoke lahko zberejo in vzdržujejo koncentracijo potrebno za
vadbo. Spoštovanje drugih šol/društev/organizacij je del kyuda. 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 kyudoka potrebuje, da lahko nemoteno vadi
in se koncentrira na vadbo.
Sledijo bistvene točke etikete v doju (povzeto po Feliks Hoff, Kyoshi 6. dan kyudo)
 Pri vstopu in zapuščanju doja se kyudoka pri vhodu prikloni kamizi 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.
 Pred pozdravom snamemo vso opremo za streljanje (rokavico, muneate – ščitnik za
prsa,…).
 Če nas popravi učitelj/vodja vadbe, se pred in po popravljanju priklonimo in
zahvalimo za napotke.
 Tarča (mato), ki se nahaja skrajno levo na strelni liniji je rezervirana za učitelja/vodjo
vadbe (ochi-mato).
 Pravila varnega streljanja se morajo nujno in zmeraj upoštevati.
 Opravila v doju (postavljanje tarč, pobiranje puščic, …) si delijo vse kyudoke.
 Na strelni liniji se ne sme govoriti, izjema so napotki in opozorila učitelja/vodja vadbe.
 Opreme druge kyudoke se brez dovoljenja ne dotikamo, še manj pa uporabljamo.
 Obleka, ki jo nosimo v doju, mora biti pravilno nošena in čista.
 Rokavice in muneate si nadenemo v tradicionalnem japonskem klečečem položaju
(seiza).
 Preden gremo pobirati puščice snamemo rokavico.
 Gledati drugi kyudoki čez puščico je prepovedano, izjemoma je to dovoljeno
učitelju/vodji vadbe, ali če kyudoka to izrecno želi.
 Razen učitelj/vodja vadbe, ne sme nobena kyudoka drugemu brez izražene želje podati
svoje mnenje o strelu (tako negativno, kot tudi pozitivno), niti ga ne sme popravljati,
mu dajati napotkov.
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Pravila varnega streljanja v doju so:
 Oprema za streljanje mora biti zmeraj izpravna, za svojo opremo (tj. oprema, s katero
na vadbi strelja) skrbi, ter pred in po vsaki vadbi preveri vsaka kyudoka.
 Strelja se samo na strelni liniji.
 Nikoli ne merimo z lokom v ljudi in živali.
 Puščica je lahko vstavljena na lok samo na strelni liniji.
 Nikoli ne napenjamo loka in prožimo brez vstavljene puščice.
 Za strelno linijo se med streljanjem ne sme nihče nahajati.
 Pred pobiranjem puščic se mora obvestiti vse kyudoke v doju.
 Med pobiranjem puščic vsi odložijo loke in puščice, ter počakajo, da se pobiralci
vrnejo za strelno linijo.
Maribor, 9. julij 2012
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