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Trainer should be more careful during the Karate Training
பயிற்சியாளர்கள் கராத்தே பயிற்சி தபாது பயிற்சி மிகவும் கவனமாக இருக்க தவண்டும்

Step 1: பயிற்சியாளர் வாராந்ேிர பயிற்சி பபறவும்
Step 1: Weekly Practice for Karate Trainer
Step 2: மாணவர் விண்ணப்ப படிவம் முக்கியமானது
Step 2: Master should give application form to student and get it filled
Step 3: பமாபபல் ஃதபாபனத் ேவிர்க்கவும்
Step 3: Don’t use mobile phone inside the karate class
Step 4: கராத்தே ஆபை அணிய தவண்டும்
Step 4: Wear karate dress during the training
Step 5: நிறுவன பாைத்ேிட்ைத்பே பின்பற்றவும்
Step 5: Please teach karate based on the institute syllabus (visit http://www.mykarate.org)
Step 6: பகயில் பகயுபறகபள அணியும்படி மாணவர்கள் தகளுங்கள்
Step 6: Please educate students to wear hand gloves during the fight (without gloves, avoid fighting)
Step 7: சிறுநீ ரகக் காவலாளிபய (Kidney Guard (Male)) அணிவேற்கு மாணவர்கபள தகளுங்கள்
Step 7: For male students, please educate on how to wear kidney guard and make it compulsory
Step 8: கராத்தே ஆபை அணிவேற்கு மாணவர்கள் தகளுங்கள்
Step 8: All students & master should wear karate dress (for new students please give exemption)
Step 9: நகங்கபள குபறக்க மாணவர்கள் தகளுங்கள்
Step 9: Please educate and ask students to cut their nails (please check during the class hours)
Step 10: முடி பவட்டுவேற்கு மாணவர்கள் தகளுங்கள்
Step 10: Please educate and ask students to cut their hair (please check during the class hours)
Step 11: ேினமும் கராத்தே பயிற்சி பபற மாணவர்களுக்கு தகளுங்கள்
Step 11: Please educate the students to practice karate daily
Step 12: ஒதர நிறுவனம் பாைத்ேிட்ைத்பே பயிற்சி
Step 12: Please follow institute syllabus and don’t teach unwanted & unknown to you
Step 13: பயிற்சிக்கு பேரியாே நபபர அனுமேிக்காேீர்கள்
Step 13: Don’t allow any unknown persons inside the class to watch or demonstrate
Step 14: கராத்தே இன்ஸ்டிட்யூட்பையும் உங்கள் சான்றிேபையும் பற்றி கூறுங்கள்
Step 14: Please tell all parents about our institute recognition
Step 15: மாணவர்கபள அடிக்காேீர்கள்
Step 15: Please don’t beat/kick your students (give punishment as 10 punches, 20 kicks)
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Step 16: கடுமையான பயிற்சி ககாடுக்க வேண்டாம்
Step 16: Please don’t give heavy training for students (Below Blue Belt)
Step 17: ஒரு நாள் காைா, ஒரு நாள் சண்பை மற்றும் சில்ம்பாம் பயிற்சி பகாடுங்கள்
Step 17: Please give training on 1 day KATA & 1 DAY KUMITE & SILAMBAM training
Step 18: கராத்தே பயிற்சியில் பைதமா அல்லது நடிகபர ஒப்பிை தவண்ைாம்
Step 18: During karate training, please don’t give example of film or actor or actress since that is not real
Step 19: மாணவர்கள் நைவடிக்பககள் கண்காணிக்க மற்றும் பபற்தறார் ேவறாக பசால்ல தவண்ைாம்
Step 19: Please monitor every students, if any deviation or difference please communicate to parents
Step 20: சில்ம்பம்பம் பயிற்சியின் தபாது கவனமாக இருங்கள்
Step 20: Please careful during silambam training since that is a weapon which should not affect them
Step 21: மாணவர் உோரணமாக இருக்கவும்
Step 21: Master should be like example for each students, don’t behave like child
Step 22: பபற்தறாரிைமிருந்து தேபவயற்ற கட்ைணத்பே தசகரிக்க தவண்ைாம்
Step 22: Please don’t collect unnecessary amount from parents which lead direct termination from Institute
Step 23: நிறுவன பேிவு சான்றிேழ் , நிறுவன அங்கீ கார சான்றிேழ் , பயிற்சியாளர்கள் பயிற்சி சான்றிேழ்
ஆகியவற்பறக் பபற்தறாருக்கு காட்டுக

Step 23: Please show all document to parents which institute provided to masters
Step 24: எங்கள் நிறுவன வசேிகள் , பயிற்சி முபற, பாைத்ேிட்ைங்கள் தபான்றபவ பற்றி கூறுங்கள்
Step 24: Please tell about our branches, facilities, syllabus etc to parents & students
Step 25: கோ பயிற்சி பாைத்ேிட்ைத்ேில் மாணவர்கள் பயிற்சி.
Step 25: Please teach KATA based on the institute syllabus not your own
Step 26: மகளிர் மற்றும் அபனவருக்கும் நல்ல மரியாபே பகாடுங்கள்
Step 26: Please give respect to all students, masters, parents & women’s students etc.
Step 27: ஒதர குடும்பத்ேிலிருந்து வரும் 2 மாணவர்கள் , கட்ைணங்கள் அபமப்பப குபறக்கவும்
Step 27: Please give concession in fees structure, if 2 students joined in same family
Step 28: பயிற்சியாளர் முேலில் வகுப்புக்கு வந்து கபைசியாக பசல்ல தவண்டும்
Step 28: Trainer should come first to the class and go last (understand please drop student if parents is not available)
Step 29: பபற்தறாருக்கு ஏோவது ேயாரிப்பு (முடி எண்பணய் தபான்றபவ) விற்க தவண்ைாம்
Step 29: Please don’t sell the product in training institute, we are not doing selling business
Step 30: நீ ங்கள் ஆசிரியர்களாக உள்ள ீர்கள் , ேயவு பசய்து சரியான பயிற்சியளிக்கவும்
Step 30: Please be a good trainer and example for students.

With Regards,
Dr.Thiyagu Nagaraj, 6th Dan
President & Chief Instructor
All India Shorinji-Ryu Karate Federation
Approved by Isshin Kai Kan Institute of Karate
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