
Seminár Kobudo
venovné pamiatke Matayoshi Seitoku senseia

SOBOTA  17.9.2022    8:30 - 13:00    Športová hala v Lamači, BA
- INŠTRUKTORI -

  Kreuzer Heňo         Klemetis Ladislav       Talacko Marcel 
-ASISTENTI-

Fredy Ayisi a Ľudovít Kocsiš

4/ Ryuei ryu kobudo

- to je system, ktorý v zásade cvičí naša Renmei a aj my
- je to pôvodná rodinná línia rodiny Nakaima  /Norisato, bol sa učiť v Číne u Ryu ru ka, Kenchu, Kenko, Kenji/
-  používame nasledovné zbrane

- / BO/Kun/     kata  Kaaten no kun, Kubo no kun, Ru ru no kun ,
-  b/ Sai                 kata Ichi no dan, Nino dan
-  c/ Eku                kata Eku

Treba si priniesť :   
  
- karate gi   

- športovú obuv  

- zbrane (vlastné alebo 
dohodnúť sa na 0903 447 460)

Dôležité info :

- všetci účastníci musia byť zdraví

- fotenie  a filmovanie len s 

výslovným súhlasom inštruktorov 
alebo asistentov


- bude niekoľko skupín, kde sa 
budú cvičenci striedať


- pokiaľ bude mať niekto záujem 
môžu prítomní majstri sveta v 
karate a inštruktori upresniť aj 
karate kata

Pre predbežné rozdelenie cvičiacich do skupín prosíme o zaslanie 
účastníkov s uvedením veku a znalostí zbraní .


Viac info : 0903 447 460   klementis@karate-slovakia.sk

Matayoshi Seitoku sensei (7. 5. 1941 – 12. 8. 2021)            
-          bol nositeľom 10 Danu v karate a 10 Danu v kobudo
-          bol nositeľom učiteľského titulu Hanshi
-          jeho učiteľmi v karate boli senseiovia Tamaki Juei a Seiko Higa
-          jeho učiteľmi v kobudo boli senseiovia Kenko Nakaima a neskôr 

Takatsugu Tomoyose
-          aj v karate aj v kobudo ovládal a cvičil aj ďaľšie kata a ďaľšie zbrane

1/ Matayoshi kobudo
- je to rodinný system. Jeho zakladateľom bol Shinko Matayoshi sensei.
Pre zaujímavosť Gibo Seiku sensei z našej Renmei je nositeľom 10 Danu .

2/ Ryu Kyu kobudo
- nazýva sa aj Taira kobudo Podľa senseia Taira Shinkena,
ktorýhorozšíril
- pre zaujímavosť na začiatku tento system cvičili aj niektorí naši senseiovia

3/ Yamane ryu
- je pomerne malý systém

________________________________________________________________________________________

Poplatok: 

- platia všetci 
účastníci


- dospelí 10eur

- deti do 5r. 5eur


Ing. Ladislav Klementis 
Okinawa Goodwill Ambassador 

 9. Dan Karate
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