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Bevezető

A hír|evé| o nóvn Sport Egyesú|et é|etének mozzonatoit lgyek-
szik megmutotni. Mivel ez az e|ső ,,szóm,,, kicsit kiterjed o korote,
i||etve o wado-ryu stí|us rövid ismertetésére is. R'eméljük, hogy lesz
fo|ytotóso, és így évenként megmorod, okór emlékként is oz együtt.
tö|tött idő, munko és eredmények |enyomota szövegben és képekben.

A korote rövíd története

Á moi modern korate ősének egy testneve|ési módszert torto-
nak, melyet e9y buddhisto pop, Bodhidhorma f ejlesztett ki o hosszon
tortó meditó|ósok o|ott e|gyötört test és |é|ek korbontort<ísóro.
Bodhidhormo összeó||ított egY 18 mozgóssorból ó||ó gyokor|otsort,
me||ye|a ko|ostor véde|mét e||őtó szerzetesek horci felkészítését is
e| tudto |átni. Ho|ó|a után o rendszer L7o dkcióra bővült és gyorson
terjedt o gomba módro szoporodó zen ko|ostorokbon. Mo ezt o ke-
mény küzdőmodort tartják o kung-fu ősének.

okinowo lokói o kínoi kotonók és kézművesek ó|to| kerÜ|tek kop-
cso|otbo o kung-fuvo|. Keveredve oz őshonos okinowoi hgrcművészet-
te| jött |étre az okinowo-te, me|yet q XX. szózad e|etrén Funokoshí
mester összegzett, és karate-do e|nevezésse| |étrehozto o moi mo-
dern korote ősét. stí|usót beceneve utőn nevezték e| Shotokonnok.

Á korote fej|ődése.rohomos |éptekke| megindu|t. Az l93o-as
években kio|qkult még hőrom nogy stí|us: Mobuni mester |étrehoztd a
shito-ruyt, Mizogi mester o goju-ryut ás HIRONoRI OTSUKÁ o
wodo-ryut. Kicsit később, a'4o-es évek végén oyomo mester kio|o-
kítotto o kyokushinkoit. Kio|okultok o móig |egerősebbnek mondhotó
trodicionólis stí|usok.



Á wodo-rYu stílus

Hironori otsuko (1892-t982) ó|tol kifej|esztett karate stí|us, o
,Béke útsa,, , mós fordításbon o ,.hormónio útjo',, omit o Wado-kaibó|
feJ|esztett tovább. Á Shotokon- és a kyokushinkoi stílusoknó| jóva|
rugo|mosob b rendszer. T öbbf é|e e|mo zdu |óst (e| haj |óst. e||épést), |e.
rántrísokot, söpréseket, dobósokot, e||épésse| és testcsovorósokkol
egybekötött védéseket torto|moz. Nogy sú|yt he|yez a he|yes időzí-
tésre, o távolságtortósro. Elve: o |egjobb védekezés o tómodós' An.
nake||enére, hogy o többi stí|ushozképest köze|ebb ó|| o vo|ós horc-
hoz,mégsem tortozik a vi|óg |egkedve|tebb horci rendszerei közé. Az
o|opító mester tizenhórom éves korótó| o 5hinto Yoskin jujutsut to-
nu|to, ome|ynek 29 éves koróro nogymestere |ett. 30 éves korótól
Funokoshi mestertő| tonu|t korotét. 1929-tő| önó||ó isko|ót vezetett,
mojd 1934-ben mega|apítotto o Wodo-koit. ome|ybő| továbbfej|esz-
tette a Wodo-ryut (1939). t966-ban munkríssógóért csőszőri kitűnte-
tésben részesü|t,
Magyarorszőgon a wodo-ryu oktotós 1980-bon indult.

NoVA sPoRT E6yESÜLET
Mego |aku lós a, f e|épít ése és cé| jai

Azegyesú|etünk 1998-bon o|oku|t, Forogó Tibor 2.donos wado-
koi mester isko|óibó|. A tag|étszőrn fo|yomotos eme|kedése, a verse-
ny eken e|ért jó eredmény ek i ndo ko |tók a szerv ezett ebb ker et ek |ét -
rehozősót, vogyis a Nóvo Sport Egyesület |étrejöttét.

Egyesü|etÜnkben az oktotós korosztó|yok szerinti bontósbon,
hórom szinten működik, az eredményes holodós és bekapcso|ódós mí-
ott oz isko|óskorú gyermekné| és a fe|nőtt korosztó|ybon tovríbbi
bontrísokbon. Ez gz oktotósi rendszer |ehetővé teszi, hogy 4 éves
kortó| késő Íe|nőtt korig - o kor itt nincs meghotőrozva - o |egjobb
te|jesítmények kíte|1esedéséve|, vagY egY ó||ondó jó kondíció fenn-
tartósóvo| űzzük ezt o sportot, hogy o korote hogyomónyoivol, kon-
centróciós képességeink és erőn|étünk frissen tortósóvo| é|etünk ré-
szévé vó|jon.



Ovodós csoPortjoinkbon (4-6 éves gyermekek) a fog|a|kozosok
jótékos formóbon fe]|esztik a gyermekek figye|mét, ő||óképességét
és koordinóciós készségét. Cé|ia oz rí|to|ónos ügyesség fej|esztése,
me|y e|sősorbon o korate mozgásonyogőrakésziti e|ő a gyermekeket,
de egyben mega|apozzo és segíti a későbbiekben vó|osztott brírme|y
más sportóg sikeresebb és gyorsobb elsojótítósát is. De cé|unk ter].
mészetesen az, hogy a gyermek megszeresse o korotét és rítkerü|jcin
az iskolóskorú csoportok egyikébe"

Isko|áskorú gyermekek csoportjoiban (7-L4 évesekig) az edzé-
sek cé|ja a mozgaskészség, az úgyesség, az ő||óképesség, a kitartás
f e j|eszt ése és o ko nce nt r őci ó s képességek növ e|ése,
Több éves toposzto|ot, hogy o gyermekek figye|mének időtortomo
(me|y főként az isko|óskorú gyermekekné| okozhot prob|émókot) mrír
5-ó hónop utőn észrevehetően növekszi k.
Az edzések |ótogotósón kívü| a gyermekeknek |ehetőségtik von o

versenyzésre (egyesü|etúnk eredménYes versenYzői mú|ttol és je|en-
ne| rende|kezik), edzőtóborokon, sportrendezvényeken, közös szo-
bod i dős progromo ko n va|ó részvéte|r e.

Felnőtt korosztó|ybon (15 éves kortó|), hozzőő||őstó| fúggően,
|ehetőség van o tovóbbfej|ődésre, o kondíció megőrzésére, i||etve jo-
vítósóra, hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtőborokon va|ó
részvéte|re. Az edzéseken és közös programokon résztvevő
korotékák között értékes és érdekes borótsógok szövődnek. Az ok-
totási rendszerben itt érhetik e| o tonítványok o |egmogosobb szin-
tet, mind fizikai|ag, mind sze||emi|eg. A bekopcsolődós ozonbon itt is
nyitvo ó|| mindenki e|őtt,kortó| függet|enü|. Ezt segíti,hogy akez-
dőkke| kü|ön foglo|kozunk. Je|en|eg két he|yen f o|yik f e|nőtt edzés, a
Kőbónyoi Gyermek és lfjúsógi Szobodidő Központbon és o vo|t Spor-
tocus épü|etében, az V. kerü|etben.



A tovolyi edzőtőbor o vísszoje|zések és az eredménvek olapjón
sikeresnek nevezhető. A gyerekek tró| érezték mogukot és a kezdeti
nehézségek e||enére ráhongo|ódtak o .,kemény,, edzésmunkóro. Mert
minden egyéb progrom (idén is tervezünk hojtogotást, rojzolóst, esti
meseo |vostfu t, okodó|yversenyt, jótékos vet é|kedőt, p|usz neg|epetés
progromokot)e||enére,edzésse| telik o nop jó része'

Úgy érezzük, dz intenzív tábori munko eredményeként könnyeb-
ben ment o vizsgóro és versenyidőszokbon a versenyekre vo|ó Íe|ké-
szü|és. Ezt f ő|eg a mogosobb övesekné| toposzta|tuk, kü|ön fog|olko-
zőst igénye|tek o vizsgókro va|ó fe|készÜ|ésben, o tóborban nem
résztvevő gyerekek, omi o |étszóm ó|londó eme|kedéséve| gyakor|ati.
log megoldhototlon.

Ebben az évben egyesü|etünk részt vett a Mogyar Bojnoksríg
hórom fordulójón és (kisebb |étszrímbon) o Sórkóny lfjús<ígi Kup<ín.

Á Mogyor Bojnoksógon idén is o mrísodik he|yen végeztiink (o
régebben és sokkol nogyobb létszrámbqn működő Torony SE-ve|
szemben). de mór kevesebb pontkÜ|önbségge| és egyen|ő szómú mo.
gyor bojnoki címme|.

Á Sórkóny Kupón egyesü|etünk gyermekei hozták e| o |egtöbb
érmet ésígy aLegeredményesebb Csopotnok jóró Kupát is.

'r! /

;}

V er senY er edménY ek 2oo 7 - ben



Mogyor Wodo-kai Karate szövelség
Orszógos Bojnokó9

2001
Á Nóvo 5E eredmény|istó.io

F iÚk

1994-es szÜ|etésÚek

He|yezés Név EgYesü|et I fordu|ó
koto kumite

1I. forduló

koto kuniÍe

IrI fordu|ó

koto kumite
Pontszóm

T- Kelemen Akas Torony 5E (Dunokeszr) T- I TV. 27
rr turrq.0livái;:;;;t;* r{'Jü.s^ E'. : *.*.;:,"..:. ..l ,Tr ' .. -. 9.i

E, , omtwm . L.Do?A!t-_" . , |,lőva 5E Ív.i -.rv . ry :t
rv. Mtm # . rrr., rr. &i MvÍd'|.:.::, ,|,..' 2]| : t , lóva5E : '  : '  . ' fir., é:::l]:

1993.os szü|eÍésűek

He|yeaés Név EgyesÜlet
I fo.du|ó

kalo kumtte

II fordu|ó

koto kuÍIite

II1 fordLr|ó

koÍo kumite
PonÍszóm

7 Balqh t4őté ''': Nóvd sE ' I. T1. ' TV..r TI ' '26
1r. Fényes DónreI Torony 5E I I , 20
TTl Kópku Norbert Torony SE (Dunokeszi) ITT 1I TT III , 18
rv. Fodor éaydy ' hbtki sE ... r. .: to ..
TV. 5zobó Bornobós Prrornrs 5E T1 1V III 10

1992- €s szÜ| € tésűek

He|yezés Név E9yesÜ|et T forduló

koto kurflíie

T1. fordu|ó

kolo kunite

IÍI fo.du|ó

koto kumiÍe
Pon1szóm

7 Horkíth l|illh ' .' " Mhri .sE ",'" -,. I , ..- . . r . r .  l :  .
rr. Tarcsi ' dívid .. '' ' ', ..' ' TL. m TI. '74

III. Kozsusnyik Ferenc Torony 5E I TTT 13
T11. Nyóri Donronkos I- ÍII. 13
rv. FenÍós Lcisz|ó TI r1. 1?
v. |tlőva 5E TI.
YI Hofbouer Kr istóf Torony SE (Dunokeszr) TTT TV. 4
w. Nővil sE IV. III'

1991.es szü|etósűek

1990-es szÜ|etésűek

He|yezés Név EgYesÜ|ef
Í foriu|ó

koto kumile

II. fordu|ó

koto kumite

III. fordu|ó

koto kumite
Poí]lszón

7 B. Nog|. Bi,t|Jólttlnk.' '..Nőy'ú 5E.' :, 
. ' '.: TT, IV.' r. l | 1

I Íóth Pét er rrron s 5tr I1 I IV 77
II Bortók Tornós Torony SE 11. IIT. 9

IIÍ. /|,lőtlghÍí'i Ba|ő# ::.i..Níw.sE' '" .  i  : . . . . rrr .  I  IIr '  | . .  .É
.-TTTi -4

ry. szaayll]dán 1,;| ::: :'.'.:: : NímsE . . , . l ] . ITI "



19B9-es szülctésűek

|{e|yezés NéY Egycsiilet r. fotüu|ó
koÍo kuni'e

II. fo'du|ó

kola kunit.

IIl. fordu|ó

kaio kurnit.
Pontszóm

T, Szeibo|d Mórk rrromrs 5E IV. 1. 1r. r1. ü. IV, 30
II KoVócs Bólint I orony 5E II. n. I. ?z

TV, Kovócs Gerge|y I orony 5E ITT. 3

1987.€5 szü|etégjek

Het,Íe,és NéY Eg/esűleÍ Í'fordu|ó
koto kumite

ÍI- fordu|ó

kofo kuniie

III. fordu|ó

koto kuBile
PonÍszóm

L Kóso Tibor Torony 5E TT- TII. I I , TTI, 3?
IT. Vdrös Jónos rrromrs 5E TTI. I, IV. IT. ?0
ITT. Bíró Csobo rrrom 15 5E I, II. l ó

Tóth Norbert rrrom rs 5E I . t0

198ó-os szÜ|etégjek

l  orony 5E

1983-05 szij|etésűek

Torony 5E (Vóci Út)

1994.es sztl|eÍesüek

1993-q5 szii|etésíek

He|yezés Név E9y95ü|et
r. fot{uló

kolo kumitc

I1. fordu|ó

koto kuhite

ÍrÍ forduló

koto kumite
Ponlszóm

TI, Beinschróth Dóro rlrom rs sts TI, I. tv. IIT. ?0
ITT. Szobó Lei|o Torony SE m. I- 1ó



1992-€5 szü|efésÚek

H.|yezés Név E9Ye5ü|€t I.fodu|ó
koto kumiÍe

II. fordu|ó

koto kumiÍe

III. fortu|ó

kofo kumiÍe
Ponlszóm

T. 5ztokó Borboro rorony sE T. I, TI. IV. I, I- 47
aII. Kotono Zsóf io Torony SE IT- TV. T. II.

IV. Mihó|yl PeÍro Torony 5E IIT. 3

Kuti Dorottyo Torony 5E (Dunokeszi) TV, 7

1991.es szü|e1ésfek

He|yezés Név Egy€sü|e' I.fordu|ó
koto kumite

II. fortu|ó

kafo kumite

IÍI. fordu|ó

koto kunite
Ponlszóm

I Mucs Álexondro Hunyodi 5E IT. I , ITT- t9
TI. Breznyrk Judit ro.ony 5E TTI: 1T. TT, 15
TT Fronkói PeÍro Torony 5E I. TV. TII. IV. 15
1II. Vórös Tímeo Torony 5E IT, IIT. 9
IV, Pojer Á|mo Pirornis 5E TI. 6r . .

7989.es születésűek

Torony 5E (Dunokeszi)

1985-ős szü|etésűek

E6yESÜLETI ÖsszesÍrÉs

He|yezés EgyesÍjIeÍ I' fordu|ó II foriu|ó rII' fordu|ó o55zPonÍszóm Kupók szómo o

I . ro.ony 5E 258 174 t78 ó10 9

IIT. Prrornis SE 108 90 óó 264 4IV, Torony SE (Dunokeszi) 44 3ó t9 99 1
Wodo SE 6 32 32 70

45
0W. Hunyodi 5E T9 23 3

WI- Re9ős H. 20 20 0 40 0YIII. Torony SE (Vóci Út) 7 I 7 15 0
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sÁRKÁNy IFJÚsÁoI KUPÁ
2001

A |eEeredményesebb csopot

!@s!t. 2001. mó1us 0ó.
He|yszín: Á|to|ónos Iskolo, Budapest, 1151. SződIi9et ulco26'

Szervező: Sórkónv 5E

ÁDÁToK VERsENyszÁl^ ERED/I ENY

szo|. á/ KYU koÍo kumite kolo.kunile

93 10 Bologh Máté 3 1 Árony, 1 EzÜst
I Hor./ófh Mi|án I Arony

6 Pozsór Jónos 3 t Bronz, 1 negyedik
9l 7 Végh Móniko l EzÜst
90 I lÁótrohrí:i Bo|ázs I Arany, I neg'ledik

89
Budoí Ánett I 1 l Árony, 1Bronz

ó Vé9h Morionn 2 1EziJsÍ
87 ó /{átrqházi Tomrís I l Arony, l EzÜst
86 6 Benkó Zso|t 2 1 Árony, 1 EzÜst

85
ö HoF/óth Betfino 2 1Arony, 1 EzÜst
ó Ka|otoi &ófio 1 Arony, 1 EzÜst

Osszesen: I Arany. 7 Eziin. 2 Bronz. 2 negyedik helyezett

EDZESEN
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