Znak SVAZU JI-JITSU MORAVY
Charakteristika:
Tento znak charakterizuje JI-JITSU jako systém univerzální sebeobrany .
Ji-Jitsu je systém obran a protiútoků beze zbraně, příležitostně se zbraněmi proti neozbrojenému, nebo
ozbrojenému útočníkovi. Vše s využitím zákonů přírodních a lidských.

Kaligrafie:
Kaligrafické znaky znamenají návaznost na myšlenkový odkaz původního
klasického samurajského Jiu -Jitsu. Zejména na ideový odkaz kodexu cti
Bušidó a učení starých mistrů, filozofů, válečníků.

Sebeobrana beze zbraně:
Důraz je kladen na sebeobranu beze zbraně, protože ruce a nohy máme stále u sebe a to jsou vlastně
přirozené zbraně.
Proto je také ve znaku pěst zvýrazněná. Její obraz není záměrně dokončen, protože ani původně
zamýšlený úder nemusí být ve skutečnosti vůbec proveden a obranná situace je řešena jinými
prostředky taktickými, strategickými, psychologickými aj.

Zbraně:
Ve znaku jsou ovšem i zbraně, které charakterizují Hanbo, Tambo a Tessen, ale i zbraně z těchto
délek odvozené, jako je Tanto, Wakizaši, Katana, dále nahodilý předmět aj.
když je základ cvičení beze zbraně, i tyto tvoří důležitou součást systému JI-JITSU, protože, pokud se
chceme účinně bránit i beze zbraní proti zbraním, musíme je také ovládat, abychom vlastně věděli,
proti čemu a jakým způsobem se bráníme. Pokud si nejsme situací(nebo sebou) jistí, je lépe zbraně ani
nevytahovat, jinak vážně riskujeme...
Pokud zbraně vytáhneme ve vážné situaci, musíme je použít.

Barvy znaku základní:
Pro běžný tisk je znak v černobílém provedení.
Barva znaku v základním provedení je červená na bílém podkladě.
Červená barva znamená slunce, ohnivý, tekutý žár,lásku, srdce a vášeň.
Bílá znamená nevinnost, měkkost, ohebnost (JU) a harmonii (AI).
Ohraničení kruhem znamená ovládání všeho výše uvedeného.

Barvy znaku celobarevné:
Autor znaku:
Autor návrhu znaku je Ing. Alois Konečný a Jarmila Konečná,DCv

Závěrečná ustanovení:
Ve znaku není dovoleno nic měnit. Znak je daný výše uvedenou definicí a jeho podobou zde.
Analogickou podobu má znak Slovenského zväzu sebaobrany jako naší sesterské organizace.

