Kiváló eredmények a Magyar Bajnokságon
Második alkalommal vettek részt a King Cobra HKSE jisukái a Jászberényben minden év
novemberében megrendezett Ju Jitsu Bajnokságon. A versenyt komoly felkészülés előzte
meg. A küzdelmi versenyszámokra történő felkészítés mellett kiemelt figyelmet fektettünk
az idén debütáló Ju-Jitsu International Federation (JJIF) szabályrendszerben indított
versenyszámokra a Duo- és Fighting Systemre, a jövő jitsukái ugyanis két versenyszámban
érhetnek el igazán komoly sikereket akár nemzetközi szinten is, feltéve, ha lesz elég
érdeklődő, jó harcos vénával rendelkező tanítvány. A felkészülés pedig eredményes volt,
mivel Szűcs Dóra fölharc kategóriában első Jóni Csaba második, Szűcs Csaba
Dániel pedig 3. helyezést ért el a kemény küzdelmek után. A JJIF versenyszámokban Duo
System kategóriában Szabó Bence és Szűcs Dóra páros 3. helyezésig küzdötte fel magát.
Fighting System versenykategóriában pedig Szűcs Dóra második helyezést ért el. JJIF
szabályokban elért helyezések beleszámítanak a kvalifikációs pontszerzésbe és a
versenyzők válogatottsági versenyébe.
Köszönet a Magyar Nihon Tai/Ju Jitsu Mestereinek és vezetőinek a szakmai támogatásért,
tanácsokért, mert a tőlük kapott tudás, melyet tanítványainknak átadhatunk
felbecsülhetetlen értékű. Külön köszönet Kisvarsány Község Önkormányzatának és
Nyírmada Város Önkormányzatának a Nyírmadai Támogató Szolgálatnak a
támogatásokért, hiszen nélkülük ez nem jöhetett volna létre! Köszönet a szülőknek és a
versenyzőknek a türelmükért, kitartásukért! És végül óriási köszönet Sensei Király
Györgynek!

Családi sportnap Vásárosnaményban
A Veterán Harcművész Klub és a vásárosnaményi Szilva Termál - és Wellness fürdő egész
napos családi sportprogramot szervezett 2016. október 29-én, szombaton. A résztvevők
önvédelmi edzés, mérkőzés bemutatók, tanácsadások, úszás és futás között válogathattak
kedvük szerint. Az edzéssel, övvizsgával egybekötött önvédelmi bemutató 10-13.30 óra
között zajlott, melyen a szervező klub mellett a King Kobra Dojo tagjai is részt vettek Király
György vezetésével. Meghívásunkat elfogadta Dankó László a Honvéd suli Egyesület
vezetője és néhány fővel részt vettek a rendezvényen. Nagy örömünkre Budapestről Lovas
Zoltán és Murbán Géza mesterek meghívásunknak eleget téve képviselték központi anya
szervezetünket a Magyar Nihon Tai Jitsu és Nihon Ju Jitsu Sportegyesületet. Iván János
a klub vezetője megnyitó beszédében köszöntötte a megjelent mestereket, és résztvevő
jitsukákat, családtagokat. A FRESKA Kft-t – mint támogatót - Fábián Gábor képviselte. A
cég profiljába tartozik a fegyveres-és rendvédelmi taktikai ruházat és kiegészítők
forgalmazása.
Lovas Zoltán mester a központi egyesület nevében üdvözölte a
megjelenteket, majd ismertette a napi programot. Az edzéseket Murbán és Lovas mesterek
tartották egymást váltva, majd rövid szünet után az arra felkészült jitsukák számot adtak
felkészültségükről és léptek magasabb övfokozatra. Gratulálunk nekik! Az edzéseket
szabad program követte így a fürdő szolgáltatásait zárásig lehetett maradéktalanul igénybe
venni.
Köszönjük a megjelenést média partnerünknek a www.háromhatar.hu
szerkesztőjének Bodnár Zsoltnak!

Téli tábor Lentiben
Már hagyományos rendezvényünk a téli tábor Lentiben. Most talán kevesebben voltunk,
mint az elmúlt években, de aki ott volt az nagyon sokat tudott tanulni és persze mindenki
jól érezte magát. Pénteken kezdtünk két tanuló barna öv vizsgájával, akik átveszik majd
Csima János siófoki klubját és tovább folytatják a megkezdett utat. Szombaton délben
kezdtünk, és átnéztük valamennyi dobását a vizsgarendszernek. Fontos volt, hogy
mindenki egységesen lássa az anyagot, hallja annak magyarázatát és közösen gyakoroljon.
Szombaton volt idő a pihenésre is, hiszen a helyi termálfürdőben áztattunk egy-két órát,
majd közös vacsorán vettünk részt kedvenc éttermünkben. A vasárnapi edzés a Kihon Kata
értelmezésével, majd a bázis anyag elemzésével telt. Délben zártuk táborunkat, hogy legyen
idő a hazautazásra mindenkinek. Remélhető, hogy mindenki számára hasznos volt a tábor,
melyet a következő télen is tervezünk megrendezni – Lentiben.

