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Šťastný a úspešný nový rok 2017
Vážení priatelia,
Originálne kimoná priamo z
Okinawy—Shureido nájdete
na stránke:
www.nipponjet.sk

dovoľte mi, aby som Vás i touto
cestou privítal v novom roku
2017 a zaželal Vám len úspechy a energiu do cvičenia. Verím, že spoločným úsilím počas
celého roka posunieme Slovenskú federáciu karate a bojových
umení vpred a spoločne prispejeme k jej zviditeľneniu na národnej i medzinárodnej scéne.
Na tomto mieste by som už
teraz chcel spomenúť dva vrcholy sezóny—9. Majstrovstvá
Európy WUKF, ktoré sa začiatkom apríla uskutočnia v rumunskej Cluj-Napoce a 20.mája
XXI. ročník tradičnej medzinárodnej súťaže Slovakia open,

ktorá je zaradená do Európskeho
pohára WUKF. Už dnes vedenie
Federácie pripravuje a inovuje
túto súťaž, aby sme ju posunuli
opäť ďalej a prilákali ďalšie krajiny.
Majstrovstvá Európy tvoria vrchol
medzinárodnej sezóny a verím, že
budú podobne úspešné ako tie
posledne v talianskom Montichiari.

www.karate-slovakia.sk

Z hľadiska okianwského karate sa
nápady, ktoré spoja karate na
v spolupráci so SFOKK pripravuje
Slovensku.
46. medzinárodné letné sústredenie karate a kobudo, ktoré sa
Úsmev na perách, priatelia.
uskutoční koncom júla.
Mgr. Daniel Baran, prezident
Dámy a páni, teším sa na spoluSFKaBU
prácu s Vami. Vedenie SFKaBU je
pripravené podporiť všetky dobré
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Seminár skúšobných komisárov SFKaBU
28.1.2017 sa v priestoroch KK
Banana Dojo v Šali uskutoční
tradičný seminár pre skúšobných komisárov SFKaBU. Seminár vedie hlavný skúšobný komisár Federácie MUDr. Ľudovít
Divinec, 8. Dan karate, 3. Dan
kobudo. Okrem neho sa semi-

nára zúčastnia i ostatní členovia Kolégia Danov. Tento seminár je určený pre členov Federácie, ktorí majú záujem viesť
Skúšky technickej vyspelosti vo
svojom či inom klube SFKaBU.
Podmienkou na získanie licencie je aktívna účasť na seminári

a súhlas Kolégia Danov.
Viac informácií získate na
http://karate-slovakia.sk/
upload/
aktualne/1484044119.pdf.
Ďakujeme.
-db-

1. kolo Pohára Federácie

Predstavujeme členský klub Federácie—FKŠ Prievidza

Karate FKŠ vznikol ako športový klub v roku 1998 v Prievidzi. Patria medzi úspešné
kluby Federácie s veľmi širokou členskou základňou detí, mládeže i dospelých. Šéftrénerom je Miroslav Šenk, 4. Dan karate, asistujú skúsení tréneri ako Tibor Kerata, 3. Dan, DoV sobotu 11.2.2017
minika Šalamonová, 2. Dan,
sa v Banskej Bystrici
Imrich Šoltés, 1. Dan a Slavouskutoční 1. kolo
mír Šenk, 1. Dan.
Pohára Federácie.
FKŠ zbiera každý rok množstvo
Práve v Európskom
skvelých výsledkov na domámeste športu otvorícich, ako i zahraničných súťame športovú sezónu 2017, ktorá vyvrcholí
žiach. Veď len z MS WUKF v
Dubline si priniesli do Prievidze
nominačnými Majstrovstvami Slovenska v
4 medaily (1x zlato, 2x striebro,
Šali. Na začiatku samotnej súťaže odovzdá
1x bronz).
vedenie Federácie diplom a Putovný pohár
Od svojho vzniku vychoval klub
najúspešnejšiemu klubu športovej sezóny
16 majstrov sveta v kata a kumite, čo hovorí o vynikajúcej
2016— KK Goju ryu LEVICE pod vedepráci trénerov. Veď i tréneri sa
ním JUDr. Martiny Valentíkovej a Mgr.
pravidelne zúčastňujú semináTomáša Valentíka. Hlavným rozhodcom
rov a školení SFKaBU a získavajú stále nové informácie, ktoré následne odovzdávajú svojim
bude Mgr. Daniel Baran, prezident SFKačlenom.
Informácie a foto: Miroslav Šenk
BU, riaditeľom súťaže Ing. Pavel Trnka.
Text: -dbviac na: http://www.karatefks.sk/

„Použi celú energiu,
buď odhodlaný vo
všetkom čo robíš;
zrušenie nie je koniec;
strata nie je koniec
všetkého.“
Chojun Miyagi
zakladateľ Goju ryu
karate

Dôležité termíny
SFKaBU
21.1.2017—Kontrolné reprezentačné sústredenie (Levice)
28.1.2017—Seminár skúšobných komisárov (Šaľa)
11.2.2017—1. kolo Pohára
Federácie (Banská Bystrica)
10.-12.3. 2017—
Reprezentačné sústredenie
SFKaBU
18.3.2017—2. kolo Pohára
Federácie (Pezinok)
25.3.2017—Otvorené Majstrovstvá Českej republiky (Sokolov)
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Zmeny kategórií WUKF
+85kg
WUKF informovala svojich
členov o nových kategóriách

kumite mini kadeti a
pre ME a MS.
kadeti:
Tu Vám prinášame upravené ženy: -40kg; -45kg; -50kg;
+50kg.
kategórie:
muži: -55kg; -65kg; -75kg;

kumite juniori a senio- +75kg

detské kategórie:
ri:
-7 rokov, 7 roční, 8 roční, 9
roční, 10 roční, 11 roční, 12
ženy: -55kg; -60kg; -65kg;
roční
+65kg
muži: -65kg; -75kg; -85kg;



detské kategórie
budú delené podľa
pásov (systém JKA)
Do oranžového pásu (5,
kyu SFKaBU), zelené a
modré pásy , hnedé a čierne pásy.

kumite deti CHaD:
10 roční -145cm/+145cm
11 roční -150cm/+150cm
12 roční -155cm/+155cm

Úspech v kumite mužov
Počas roka 2016 sa v českej športovej lige kumite mužov družstiev. Zápasilo
sa na 3 kolá a samotnej súťaže sa zúčastnilo 12 tímov. Do veľkého finále sa
dostali 4 najlepšie tímy. V jednom z nich—Champion Team—sa predstavili aj
slovenskí reprezentanti v kumite z KK Goju ryu Levice—Tomáš Valentík a Lukáš Kučerák (raz aj Martin Čvirik).
Z celkového počtu 12 družstiev nakoniec skončili na vynikajúcom 2. mieste,
hneď za tímom z Českých Budějovíc. Finálové podujatie vysielala ČT naživo.
Gratulujeme za strieborné medaily a ďakujeme za reprezentáciu SR počas
celej súťaže.
Informácie a foto:
Mgr. Tomáš Valentík
Text: -db-
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Slovenská federácia karate a bojových umení
Možnosť objednania zbraní na kobudo
Vážení členovia Federácie, náš dlhoročný člen Ján
Szabó ponúka zbrane na kobudo vlastnej výroby. K
dispozícii sú na objednávku Sai, Kama, Timbe a
Ekku. Ďalšie informácie sú na dohode priamo s
Jankom Szabóom (veľkosť, materiál, počet, cena).
Veríme, že túto možnosť využijete a skvalitníte si
tým tréningy kobudo.
Kontaktné údaje: Ján Szabó, Kage dojo Malý Kiar,
t.č. 0905 541 273, mail: shadow750@post.sk

„Princípom je mier bez incidentu.“
Chojun Miyagi (1888-1953)

www.karate-slovakia.sk

XXI. Slovakia OPEN 2017
20. mája 2017 sa v bratislavskej hale
Elán uskutoční už 21. ročník medzinárodného turnaja detí, mládeže a dospelých v
karate, kobudo, freestyle—SLOVAKIA
OPEN. Tento ročník je zaradený do Európskeho pohára WUKF. Už dnes sa organizátori súťaže a vedenie SFKaBU pokúša
prilákať nové delegácie a tímy z celej
Európy. Myslíme si, že tento ročník bude
zasa o čosi väčší a prekonáme tak úžasný
jubilejný dvadsiaty!
Všetky informácie budú postupne zverejňované na webe Federácie.

Spolupráca s Ikkaido Federáciou

Slovenská federácia karate a bojových umení rozbieha spoluprácu s Ikkaido Federáciou Slovakia,
ktorá sa zaoberá cvičencami bojových umení so
zdravotným a mentálnym postihnutím.
Prezidentom Ikkaido Federácie Slovakia je Mgr.
Štefan Snoha, 4. Dan karate, ktorý je aj členom KK
Duvikan Bratislava. V tejto športovej sezóne sa
vytvoria i špeciálne kategórie pre deti a mládež s
postihnutím. Predpokladáme, že prvá takáto súťaž
bude Slovakia open, nakoľko i vedenie WUKF podpísalo v Dubline vzájomnú spoluprácu so svetovou
federáciou Ikkaido.
Veríme, že vzájomná spolupráca len podporí trénovanie detí a ich integráciu medzi zdravú populáciu.
Viac informácií na ikkaido.slovakia@gmail.com a u generálneho sekretára Ing. Františka Kobzu na t.č. 0949 559 757.
-db-

-db-

Slovenská federácia karate a bojových umení
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava
Jazyková úprava, texty, fotografie: Prezidentská rada SFKaBU
www.karate-slovakia.sk

