Ismét Nyírmada!
54 fő állt a sorban szombaton reggel, hogy megmutassa tudását. Alapvetően gyerekek
vizsgáztak színes csíkokra és övekre október második hétvégéjén, Nyírmadán. Iván
János és Király György klubjából tevődött össze a csapat és az elmúlt hónapok
anyagát mutatták be a tanulók. A teljes ütő-rúgó bázis, eséstechnika és önvédelmi
gyakorlatok bemutatása több mint öt órán át tartott, melyet fegyelmezetten dolgoztak
és figyeltek végig a hat-nyolc éves tanulók. A szülők, hozzátartozók – több mint 80 fő
– érdeklődéssel figyelték a kis harcosok teljesítményét, és a rövid szünetekben
erősítették bennük a bizalmat. A délutáni eredményhirdetésen is csak csillogó
szemeket lehetett látni, hiszen a vizsga mindenkinek sikerült. Gratulálunk a
felkészítéshez a két klubvezetőnek! Köszönjük együttműködésüket a szülőknek és
segítőknek, valamint a polgármester úr folyamatos támogatását!

Remekül szerepeltek az MKKSZ versenyzői
A Magyar Közelharc-kézitusa Szövetség központi dojoból (HASE, Hercules SE, Nihon
thai jitsu SE) közösen 9 versenyzővel képviseltette magát a 2013.11.02.-án
megrendezett Nyílt Sport-jitsu Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Kupán. A versenyen több
mint 100 versenyző mérte össze tudását, ahonnan a MK-KSZ versenyzői 9 éremmel
tértek haza.
Kovács Roland álló jitsu küzdelemben 2. helyezést, földharcban 3. helyezést, Nádas
Dávid álló jitsu küzdelemben 2. helyezést, Császár Gergő álló jitsu küzdelemben 2.
helyezést, Horváth Bálint földharc versenyszámban 2. helyezést értek el. Míg Jakab
Gabriella álló jitsu küzdelemben 1. helyezést, Frömmel András földharcban 1.
helyezést, Bodócsi Bálint álló jitsu küzdelemben 1. helyezést és Kanizsai Krisztián
földharc versenyszámban 1. helyezést értek el.

Az MK-KSZ különdíját Dr. Zöllei Zoltán, a szövetség elnöke adta át a Kígyó dojo
versenyzőinek. A verseny felkészülésében segédkezett Tarsoly Dániel és Hegedüs
Zoltán mesterek. Gratulálunk versenyzőinknek és köszönjük a szülők és kísérők
támogatását!

Trnava 2013. November
November 16-n nihon tai jitsu oktatást tartott Shihan Vikartóczky Gusztáv,
Lovas Zoltán és Bárány János mesterek segédletével a szlovákiai Trnaván. Az edzésen
20 fő vett részt a helyi klub képviseletében. Az első órában a nihon tai jitsu bázis
anyagaiból, a második órában a Hanbo-jitsu rendszer alap technikáiból oktattak
néhány megoldást. A délelőtt harmadik órájában a késszúrások elleni védekezés
alapjait tanították, a kitérés fontosságát hangsúlyozva. Délután a nihon tai jitsu
formavilágát vázolta a mester, a Kihon Kata első négy elemének bemutatásával, majd
a ju jitsu technikák közül a földön való védekezés néhány gyakorlati elemével zárták
a kurzust. A klub évek óta rendszeresen szervez olyan összejövetelt, melyen
ismerkednek a nihon tai jitsu rendszerével, és nyitottak minden új anyag
befogadására. Az edzés után megállapodás született arról, hogy tavasszal ismét
összejön a csapat, hogy együtt gyakorolják a nihon tai jitsu anyagát.
A rendezvény után – hazafelé - találkoztak Harsányi Csaba mesterrel, aki
ugyan ebben az időben tartott mestervizsgát Nyitrán. A baráti beszélgetések mellett
egyeztették a téli és tavaszi programokat is.

Közelharc-kézitusa szeminárium
November 23-n a Honvéd küzdőcentrumban, a Közelharc-kézitusa Szövetség
késharc szemináriumot hirdetett. Az elmúlt évekhez képest kisebb volt az érdeklődés,
de a hangulat töretlenül jó volt. 30 versenyző, önvédelmi bemutató és késarc
versenyszámban mérte össze tudását, majd Mészáros István, Várszegi Rudolf,
Vikartóczky Gusztáv és Valent Mihály mesterek tartottak oktatást fegyveres
technikákból. A rendezvény végén Dr. Zöllei Zoltán mester a szövetség szakmai
elismeréseként, Közelharc-kézitusa irányzatból - 1. dan fokozatot adományozott
Vikartóczky Gusztáv mesternek.

Mikuláskupa Nyírmadán
2013. december 14-én, szombaton rendezte meg a NYISZASE Veterán
Harcművészeti Klub és Kulturális Sportszakosztály Iván János és Király György
szervezésében az I. Nyírségi Nihon Tai Jitsu Mikuláskupát.
A házi bajnokságnak a Nyírmadai Patay István
Általános Iskola adott otthont. A versenyre
három klubból, 8 korcsoportban, 8 kategóriában,
közel 70 fő nevezett. Összesen mintegy 200 érem,
kupa és oklevél talált megérdemelten gazdájára a
jitsukák között.
A rendezvényt 10.00 órakor a házi gazda klub
vezetője Iván János nyitotta meg, majd a Magyar
Nihon Tai Jitsu és Nihon Ju Jitsu
Sportegyesület (MNTJJJSE) nevében sensei Lovas Zoltán elnökségi tag köszöntötte
a verseny indulóit, a meghívott vendégeket a kedves szülőket, hozzátartozókat.
Nyírmada város önkormányzata részéről Szojma Péter képviselő úr, aki egyben a
Nyírmadai Szabadidő Sportegyesület (NYISZASE) vezetője, köszöntötte a
versenyen részvevőket, a megjelent vendégeket, hozzátartozókat, majd hivatalosan is
megnyitotta a rendezvényt.
A hivatalos megnyitót követően sensei
Bárány János a verseny főbírája
ismertette a résztvevőkkel a szabályokat.
Az
egyéni
és
szinkron
formagyakorlatok (kata) bemutatásával
kezdődött meg hivatalosan is az első
házibajnokság. A formagyakorlatokat az
ütés és kulcs bázis technikai elemeinek
bemutatása követte. Mire elértünk az
önvédelmi kategória versenyszámaihoz, addigra már jócskán benne jártunk a
szombat délutánban.

A
pontszámok
összesítésekor
néhány
versenyszámban azonos pontszámok alakultak ki,
ezért a jitsukáknak ismét be kellett mutatniuk
gyakorlataikat, hogy a bírók eldönthessék a
helyezések sorrendjét.
A nap végére a gyerekek jócskán elfáradtak, de
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a harcművészetek
szellemiségének megfelelően fegyelmezetten tűrték
az egész napos rendezvény okozta fáradalmakat.
A versenyszámok bemutatását követően a pontszámok összesítése, oklevelek
elkészítése hosszabb időt vett igénybe, így az eredményhirdetéskor már ránk
esteledett.
Miden versenyszámban láthattunk nagyon szép és jól kivitelezett gyakorlatokat,
melyek dicséretet érdemelnek. Ezért a versenybíróság úgy határozott, hogy külön
oklevélben részesíti azokat a versenyzőket, akik kategóriájukban kimagasló
teljesítményt nyújtottak.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy első házibajnokságunk igen jól sikerült, a
versenyen induló gyermekek jól érezték magukat és sok-sok éremmel térhettek haza.
A versenyszámok közötti szünetekben a támogatóknak és szülőknek köszönhetően
szendvics, sütemény, üdítő várta a résztvevő gyerekeket, meghívott vendégeket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket!
Szeretném megköszönni Nyírmada város polgármesterének Kálmán Béla úrnak,
Kisvarsány polgármesterének Tiba Péter úrnak, valamint Kovács Tibor úrnak az iskola
igazgatójának, hogy támogatták a rendezvény létrejöttét.
Szeretném megköszönni tevékenységét senpai Haklik Szabolcs Ashihara karate
mesternek, aki meghívott bíróként hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Külön köszönet illeti Iván János és Király György klubvezető urakat munkájukért,
mellyel hozzájárulnak a Nihon Tai Jitsu harcművészeti irányzat Kelet-magyarországi
terjesztéséhez, fejlődéséhez.

Sporttársi Üdvözlettel:
Lovas Zoltán 3. dan

Vizsga az új klubban
2013 nyarán nyitotta meg Bárány János mester dojóját, és a lelkes, szorgos munka
eredményeiről már számot is lehet adni.
A Rendvédelmi Közelharc Dojo megtartotta első övvizsgáját! A dojoból 13-fő készült a
vizsgára. 12-en 5kyu-ra, 1fő 4. kyu-ra. A vizsgát sensei Lovas Zoltán 3.dan
megtisztelte jelenlétével. A csapat sikeresen vette az első akadályokat. Szép, összetett
vizsgát láttunk, bár az izgulás nyomot hagyott a vizsgázókon. Sensei Lovas Zoltán
elismerően nyilatkozott a vizsgáról. Ezúton is köszönöm észre vételeit, elismerő
szavait. Tanítványainak ezúton is gratulál mesterük sensei Bárány János 2.dan,
klubvezető is!

