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IX.Szakmai továbbképzés Siófokon 2009052224

2015.01.09 Budoka Évnyitó
A 2014es évzáró malacsütés
elmaradt :( De volt helyette
2015 Évnyitó malacsütés :)
Tovább >>

Mint minden évben, idén is a májusi hétvégére nagy érdeklődéssel
érkeztek szervezetünk klubvezetői és instruktorai Siófokra, a szakmai
képzésre. Sajnos szervezetünk alapítója Shihan Furkó Kálmán 7.danos
mesterünk ebben az időszakban nem tudott velünk lenni, programot
támogatva jó munkát kívánt mindannyiunknak.
A programról:
Pénteki napon (május 22) Shihan Bencze Antal 5.danos mesterrel
kezdődött a szakmai program. Pénteki edzésen az ,,erőközlés” alapjait
ismertette velünk, soksok rávezető gyakorlattal, magyarázattal és
szimbolikus értelmezések mellett kerestük az ,,érzést”! Folytattuk a
gyakorlást újabb és újabb feladatokkal, szombat, illetve vasárnap délelőtt
is + elméletként a ,,taktikát” értelmeztük. Egy biztos, át kell konvertálni
izmainkat, az elméletet értjük de a gyakorlati kivitelezéssel bizony
hadilábon állunk!

2014.11.22 Gyöngyös
Utánpótlás Országos
Bajnokság
Budoka: 2 arany, 1 ezüst, 1
bronz
Tovább >>

Dr. Bogdán Olivér és Hegedűs Lívia senseiek a formagyakorlatokat két
csoportban oktatták, izzasztották a gyakorló klubvezetőket, instruktorokat,
akik nagy része vizsgára készült. Céljuk volt, hogy a formagyakorlatokat
ízekre szedve a technikák értelmezése, ütemezése, tempója, ritmusa
világos legyen mindenkinek.
Stefanovics József sensei pedig a szermunkában a pontkesztyű
használatáról adott egy igen átfogó precíz tematikus képet, rengeteg
magyarázattal, gyakorlati bemutatással (Balogh Zs.), nagyon hasznos
volt!

2014.11.0611 Kaunas Ifi U22
EB
Hegedűs Bendegúz III.hely
Kata Ifi Mármarosi Henrietta V
VIII.hely Kata U22 Vas Tekla V
VIII. hely Kumite Ifi
Tovább >>

Szervezetünk ügyvezető elnöke Shihan Karmazin György 5.danos
mester szombaton érkezett, rövid tábori értékelést követően ebéd után
Haász Péter úrral KreaFitt sporttáplálkozás team vezetőjével találkozott,
ezt követően a Sporttáplálkozás alapjaival kapcsolatos ismeretekről
hallhattunk egy 2 órás előadást Tihanyi András táplálkozási
szakembertől.
Az est folyamán 20 órától MKKSZ elnöksége Dr. Zsuga János elnökségi
tagunk meghívására, Siófokon ülésezett, ahol napirendi pontok alapján a
bizottsági tagok beszámoltak az eltelt félévről, illetve az év második
felének feladatairól. Közel 3 óra alatt végeztünk a napirendi pontokkal,
házigazdánk János közben vendégül látta az elnökséget. Köszönjük!
Karmazin shihan másnap vasárnap délelőtt egy kétórás edzést vezényelt
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le az edzőknek és az instruktoroknak. Majd ezt követően egy ebéddel
zártunk és jó utat kívánva a mesterek haza utaztak!
Végezetül engedjétek meg, hogy megköszönjem minden klubvezetőnek és
instruktornak a megjelenését, hozzáállását, és bízom benne, hogy sikerült
szakmailag egy tartalmas hétvégét eltölteni.

2014.10.11 Tarján
XVI. J.&S. Speed Kupa
Gyermek, Serdülő Kyokushin
Kumite és Utánpótlás, Felnőtt
Kata verseny, Tarján, 2 arany, 5
ezüst, 5 bronz
Tovább >>

Külön köszönöm Sensei Agócs Tibor Szövetségi kapitányuknak, hogy
megtisztelt bennünket jelenlétével, mint tudjuk az utóbbi időben nem sok
pihenés jutott neki! Jó egészséget, a válogatottnak további jó felkészülést
kívánunk a Világkupára!
,,szakmaiságunk a jövőnk záloga”
Osu!
Sensei Kálóczi József 4.dan
edzői bizottság vezető
Képek az MKKSZ honlapján >
^a lap tetejére

2014.09.27 Almásfüzítő
IX. Magyar Shinkyokushin
Karate SzervezetKálóczi Branch
Nyílt Gyermek és Serdülő Karate
Verseny, 6 arany, 6 ezüst, 5
bronz
Tovább >>

2014.09.20 Sysman Open 
Cegléd
4 arany, 1 ezüst és 1 bronz 4
fővel utazunk Litvániába az U22
EBre
Tovább >>

III. Branch Tábor  Keszthely
2014
A Budoka jól szerepelt a III.
Branch Táborban
Tovább >>
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