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Jméno: 

Datum: 

 

Zkouška slouží k orientačnímu prověření znalostí z oboru sebeobrany PO ABSOLVOVANÉM KURZU.  

Při úspěšném ukončení teoretické (test) a praktické zkoušky, zakládá tento fakt právo, na získání 
„Osvědčení o absolvování kurzu sebeobrany – LEVEL2“. 

 

Zkouška:  

Zkouška je zahájena na pokyn trenéra. Aby absolvent splnil zkoušku s výsledkem prospěl, je třeba 
splnit níže uvedené úkoly v přesně daných intervalech.  

Splnění limitu:  

Pro úspěšné složení praktické zkoušky je nutno plnit úkoly v dané časové délce měřené 
automatickým časovačem, nebo stopkami. 

O splnění, či nesplnění praktické zkoušky rozhoduje vždy a pouze trenér, nebo jiná, školou pověřená 
osoba, která má oprávnění provádět a vyhodnocovat zkoušky. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. 2x cílený výstřik pepřového spreje na figuranta po 1s délky výstřiku (min.1x zásah do oblasti 

očí,nosu,úst). 

2. Vytvoření překážky mezi útočníkem a obráncem/udržování distanc po dobu 30 sekund. 

3. 2min.malé lapy/střední lapy (střídání úder pěstí, hák pěstí, zvedák pěstí – dle nastavení lapy) 

4. 2min.velká lapa (střídání kop přímý, low kick, kop vzad, kop do rozkroku – dle nastavení lapy 

5. 2.min. obrana 360, krytí do všech směrů, holé ruce, dle způsobu útoku od útočníka 

6. 2x pád vzad, 2x pád vpřed, 2x pád do boku (volný styl z postoje do postoje, bez žíněnky) 

7. 30sekund obrana proti kopům (odražení rukou-nohou, blokování, úhyb, možný protiútok) 

 

8. Obránce si vylosuje jednu z variant a jeho cílem je ubránit se a utéci do bezpečné zóny, obránce 

neví, kterou z variant si vylosoval, bezpečnou zónu určí trenér předem 

 

a) Útočník obejme obránce tak, aby měl ztížené dýchání 

b) Útočník strhne obránce na zem a bude do obránce bušit pěstmi do oblasti hlavy 

c) Útočník obránce chytne do kravaty a pokusí se jej škrtit v stoje 

d) Útočník na obránce zaútočí serií úderů a kopů a obránce se musí adekvátně bránit 

 


