ShotokanKarate-do Andornaktálya 2013-as éves beszámoló

Januárban kipihenve magunkat, új erővel vágtunk bele az új évbe. Mivel elég sűrű versenynaptárunk
volt az év elején, így már január közepén elkezdődött a felkészülési időszak.
I. válogatott edzőtábor háziversennyel összekötve - Felsőtárkány 2013.01.19.

II. válogatott edzőtábor háziversennyel összekötve - Felsőtárkány 2013.02.16.

Hódos Imre emlékverseny, Hajdúnánás 2013.02.23.
2013 február 23-án került sor a harmadik Hódosi Imre regionális karate versenyre.
Sensei Kis Zoltán szervezésében 104 egyéni versenyző lépett a küzdőtérre.
Andornaktálya 7 fővel képviseltette magát.
A gyerekek nagyon szép eredményt értek el. Mindenkinek kivétel nélkül érem került a nyakába.

III. Kazincbarcika Open Cup2013. Március 23.
2013 március 23-án a Barcika Art Kft. tornacsarnokában rendezték a III Kazincbarcikai Nyílt Karate Kupát.
A reggel kilenc órakor kezdődő ünnepélyes megnyitóra közel 15 egyesület 150 karatékája gyűlt össze készülve
a közelgő egri Európa Bajnokságra.
Szakosztályunkból 13-an vettek részt a versenyen. 2 gyermek kivételével mindenki dobogós helyezést ért el.
Gratulálunk ezért a sikeres szereplésért.

3. SKDUN Shotokan Karate Európa Bajnokság, Eger 2013 április 6-7.
27 ország 1000 versenyzőjének magas színvonalú küzdelmét láthattuk ezen az áprilisi hétvégén.

Egyéni nevezés:
Tyukodi József 10 év

5 kyukata + kumite

44 kg

Bukta Ildikó

12 év

7 kyukata + kumite

35 kg

Barta Zoltán

13 év

5kyukata + kumite

65 kg

12 év

7 kyu

Molnár Lilien 10 év

7 kyu

Csapat kata:
Bukta Ildikó

Vámosi Réka

10 év

7 kyu

Sportolóink sajnos érem nélkül tértek haza, de nagyon nagy büszkeség, hogy részt vehettek ezen a
nívós eseményen.

X. IPPON SHOBU KARATE DIÁKOLIMPIA, Százhalombatta 2013.05.05.
Andornaktályát képviselték:
Barta Zoltán
Tyukodi József
Zoltai Dániel

RikutaKoga 8 danos mester edzőtábort tartott Egerben
2013 május 11-én a Városi sportcsarnok Vívótermében az SKI Magyarország és a SKS
Stílusszövetség közös hétvégi edzőtábort tartott Kogasensei vezetésével. A megjelent 70 fő igen magas
színvonalú edzéseken gyakorolhatta a kihon, kumite és kata tudását.

Nyársalás a Nagykertben 2013.05.25.
16-an vettünk részt ezen a szabadidős tevékenységen. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de így is egy
egész napot tudtunk együtt eltölteni.

Tavaszi vizsga Andornaktályán 2013.06.06.
17 fő vizsgázott sikeresen. A gyerekek büszkén vették át újabb kyu diplomájukat.

Nyári tábor, Mezőkövesd 2013. június 28-29.
Résztvevők: Ács Fanni, Barta Zoltán, Berecz Benedek, Bukta Ildikó, CservenyRonaldó, Domán
Patrik, Erdélyi Lili, Kiss Lőrinc, Molnár Brigitta, Molnár Lili, Montvai Barna

Hajdúnánás Edzőtábor és Instruktorképző 2013. június 28-29.
Kis Zoltán 6 danos mester szervezésében Hajdúnánás adott otthont a Szövetség Instruktorképző
Táborának. Már szerdán elkezdődött edzőtáborhoz szombaton csatlakoztak a szövetség instruktorai,
edzői. 45 fő részvételével, napi három edzésen gyakorolhattak a karatésok ezen a héten. A szombati
instruktorképzőn a három tréningen kívül minden képzett edző számot adott felkészültségéről,
tudásáról. Kumitét vagy formagyakorlatot kellett oktatni, mely elbírálásra került. Vasárnap
bíróképzéssel folytatódott a szakmai program, melyen a vezetőbírói szerepkörön és a katák
specialitásán volt a hangsúly.

Tiszalök Központi Edzőtábor
2013. július 23-tól - 28-ig, 110 fő részvételével, 6 napon keresztül táboroztak a Shotokan Karate
Stílusszövetség tagjai a Tisza parton.

Az edzőtábor segítő mesterei Dr. Valent Mihály, Szajlai Oszkár, Dihen Károly és Eged László voltak.
Nemes István a szövetség bírói karának vezetője a fekete öveseknek három alkalommal bírói kurzust
tartott, segítve ezzel a szakmai fejlődést. Hétvégén újabb segítség érkezett, Kis Zoltán, Tímár Zoltán és
Domokos Zoltán mesterek is csatlakoztak a csapathoz, tanítványaikkal.

Napi három edzés, a meleg időjárás fizikailag, szellemileg igen komoly próbára tette a
résztvevőket. Az edzések között játékos feladatok, ügyességi próbák vártak a karatésokra melyeket
csapatokban hajtottak végre. Senkit nem hagytunk unatkozni, címer, induló, totemkészítés,
kincsvadászat, várépítés, zenés bemutatók, sárkánykészítés, számháború és megannyi kreatív feladat
döntötte el a csapatversenyt. Szoros küzdelemben nyert Dihen Károly csapata. Második Barczi Rita,
harmadik Vanyó Attila és negyedik Eged László csapata lett.

Pénteken vizsgák voltak. Barczi Rita, Vanyó Attila, Jakab Zsuzsa 3. danra, míg Jakab Gabriella 2.
danra vizsgázott sikeresen.

Szeptemberi válogatott edzések Makláron és Andornaktályán
Elkezdődött a felkészülés az őszi versenyszezonra a maklári és az andornaktályai válogatott
edzőtáborral.
Szeptember 7-én és 14-én több mint 70 karatéka vett részt a felkészülési edzéseken. Az őszi nagykállói
regionális verseny és az októberi Újvidéki világbajnokság előtt nagy szükség van a csapatépítésre,
gyakorlásra.

Jubileumi Shotokan Karate Bajnokság, Nagykálló 2013. Szeptember 21.
7 lány és 4fiú versenyző vett részt a megmérettetésen. Ezen a versenyen a lányoknak jobban sikerült a
versenyzés. Így is 8 éremmel sikerült hazatérnünk.

6nd SKDUN Kohai World Cup, 21th World Championship
NoviSad, SERBIA, 12-13 October 2013
2013 október 12-13 között NoviSad adott otthont az SKDUN Szövetség világbajnokságára. 34 ország, közel
1300 versenyzője vett részt a viadalon.
Bukta Ildikó az erős 13 fős mezőnyből az 5. lett. Gratulálunk neki ezért a szép eredményért.

Shotokan Karate Magyar Bajnokság 2013.11.09.
Andornaktályát Bukta Ildikó képviselte, aki kumitében (küzdelemben) 3. helyen végzett.

Téli vizsga Andornaktályán 2013.12.17.
11 fő vizsgázott sikeresen.Sokan újabb színű öveket köthettek a derekukra. Gratulálunk nekik.

ShotokanKarate évvégi edzőtábor
Kereskedelmi Szakközépiskola
Eger, Pozsonyi út 4-6.
2013 december 28-29. között 170 fő részvételével zárta az évet a Shotokan karate Stílusszövetség.
Szombaton hat szegmentált, vasárnap két összevont edzésen vehettek részt a karatésok. A szombat esti
záró ünnepségen a szövetség edzői emlékkönyvet vehettek át éves munkájuk elismeréseként. A sikeres
kyu vizsgát tevő karatékák mellett két fekete öves vizsgára is sor került.

Barczi Rita 3. Dan

