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 Smernica pre jednotné vystupovanie na medzinárodných EKF 
podujatiach 
 
Výkonný Výbor SKF na základe posúdenia skutočností z uplynulých rokov, vydáva smernicu 

pre „ Jednotné vystupovanie na medzinárodných EKF podujatiach “ s okamžitou platnosťou: 

Všetci členovia reprezentácie SKF na menovaných podujatiach sú povinný nasledovať túto 

smernicu. Pri nedodržaní týchto ustanovení danému členovi alebo členom reprezentácie 

nebude umožnená opätovná účasť na týchto podujatiach až do odvolania. 

Smernica upravuje dva základné prvky vonkajšieho vystupovania členov reprezentácie: 

1. Zekken / Nafuda 

2. Reprezentačné bundy (používané predovšetkým pri úvodnom a záverečnom 

ceremoniále podujatí) 

Zekken / Nafuda 

Zekken / Nafuda umiestnené v ľavej časti GI (Iaido, Jodo) v oblasti hrudníka alebo ako 

návlek na  tare (Kendo) obsahuje podľa rozhodnutia Výkonného Výboru SKF vo vrchnej časti 

názov krajiny vo formáte SLOVAKIA, pod názvom je umiestnená štátna vlajka Slovenskej 

Republiky a v spodnej časti priezvisko člena reprezentácie bez diakritiky. Rozmer je 

stanovený na 10 x 15 cm (šírka x výška). Nie je možné použiť žiadnu inú formu Zekkenu / 

Nafuda. Rovnaký Zekken / Nafuda musia používať jednak členovia reprezentácie ako aj 

všetci zúčastnení členovia SKF. 

Zekken / Nafuda je vyrobená pre každého člena reprezentácie v požadovanom vyhotovení 

v čiernej, bielej alebo modrej forme jednorázovo a len v jednom prevedení na náklady SKF 

(toto sa nevzťahuje na reprezentatntov ktorí sa zúčastňujú viacerých podujatí EIC, EJC v tom 

prípade sú bezplatné viaceré vyhotovenia). Pri strate alebo poškodení je reprezentant 

povinný si zakúpiť nové vyhotovenie na vlastné náklady vo výške 20 eur.  
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Vzor: 

 

*proporcie veľkosti vlajky a písma môžu byť na konečnom zekkene / nafude oproti vzoru upravené podľa predispozície výroby 
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Reprezentačné bundy 

Reprezentačné bundy sú zakúpené na náklady člena reprezentácie a SKF v pomere 1:1. 

Cena bundy sa môže pohybovať na základe aktuálnej ponuky dodávateľa (aktuálne 50 euro, 

teda členenie nákladov je 25 euro pre člena SKF a 25 euro pre SKF). Bundy sa stávajú 

majetkom člena SKF. Dizajn búnd je v kompetencii Výkonného Výboru SKF s cieľom 

zachovania kontinuity a jednotnosti z dlhodobého hľadiska.  

Zakúpenie reprezentačnej bundy je jednou z podmienok pre začlenenie kandidáta do 

finálnej zostavy reprezentácie SKF. To platí pre všetky varianty účasti na EKF podujatiach. 

Účasť na daných podujatiach bez reprezentačnej bundy nebude členom SKF umožnená.  

V prípade straty alebo poškodenia bundy je člen SKF povinný zakúpiť si novú bundu plne na 

svoje náklady, SKF sa nebude podieľať žiadnou čiastkou. 

V prípade výraznej zmeny dizajnu je člen SKF povinný zakúpiť si novú bundu, náklady budú 

v tomto prípade opäť rozdelené v pomere 1:1 medzi člena SKF a SKF. 

Vzor: 

 

 
Rozhodnutie bolo prijaté Výkonným Výborom SKF 
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