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Bevezetés

Hírleveliink, a hagyomrínyokhoz híven 6. éve jelenik meg.
Itt összegezziik

az aktuális évad (ielenleg 2005/2006) eseményeit, eredményeit.
Célunk továbbra\s az,hogy az eltelt évek táv|atábarl mindenki visszaemlékeáessen az

együtt eltöltött időre, munkríra.
Egyesületiink ebben az évben is gyarapodott eredményekben.

Megszületett
- atava|yi felnőtt mezőnyben elért eredmény után -
a Magyar Wadokai Karate Szövetség fennállásának
e|ső kadet WKF karate.do Maryar Bajnoka'

egyesületifu:k sáneiben,
SZALKAI BALAzs személyében.

A Magyar Wadokai Karate Szövetség Maryar Bajnokságán
- melyen szjnte az összes versenyeztető wado.kai vagy wado-ryr iskola"

szövetségektől fliggetlenül résztvesz - ismét (immrír ötödik éve egymás utrín)
a NoVA SE |etÚ a Maryar Bajnob
sok egyéni Magyar Bajnoki címmel!

2006 Legielentősebb nemzetközi eredménye:
A WADoKAI EI]RóPA BAJNoKSÁGoN

I. he|yezés
Férfi csapat katában: Ilalász Atti|a, Kovács Tibor, Benkő Zso|t

szemé|yében!

A tartalomból

Az egyesület é|ere 2005/2006-ban
Európa Bajnokság 2005
MWKSZ Utánpotlás Bajnokság 2005
ohgami Sensei edzőtabora
Karate-do Csapat országos Bajnokság 2005
Egyesületi kyu vizsgrík
Dankollégiumi vizsgrík
NOVA SE Házibajnokság
Wado-ryu Karate Budapest Bajnokság
MWKSZ Magyar Bajnoksága 2o06
WKF Magyar Bajnokság 2006
Kushido OB
2005 nyán edzőtábor



Az egyesíilet életének változásai

A versenyidőszakban a tava|y bevezetett rendszer, mely alapvetően heti három
edzésre épít, meghatrírozva és meghirdetve, hogy mely edzéseken mely edzésanyag a
mérvadó, hatékonynak bizonyult.

Tervezzijk 2006 szeptemberétől csütörtökönként egy külön haladó verseny
felkészítő kumite edzés bevezetesét' mely költségeit részben trírnogatrísokból kívánjuk
fedezni. Ezt az edzést azoknak a karatékáknak bizosítanánk, akik folyamatosan jó
edzésmunkát végeznek (nem a versenyeredmények a mérvadóak!).

Az újorrrran csatlakozott tagok kedvéért említenénk meg' hogy egYesületiinkben
nem elsődleges cél a versenyzés és a versenveztetés. Ugyan sokat beszélünk róla, és
természetesen büszkék vagyunk az eredményekre, de ez csak következmény, a sikeres
edzésmunka ,,mel1ékterméke,,. Az egész éves munkrínk néhány napja csuprín a
versenyek napja, melyekről többet lehet beszélni, az edzések egymást követő
megszokott napj ainál, mégis ennek a munkának, a karate, a mozgás, a sport
szeretetének van igazi jelentősége. A versenyzés a továbbfejlődés és az ösáönzés
része. Az a döntés' hogy mely karatéka, mely versenyen vesz' vehet résá' az mindig
egyéni megítélés alá esik. A legfontosabb, hogy az ,,adott'' gyermek fejlődésének
szempontjából mi a legjobb. Kérjük' bízzák ezt teljes egészében az edzőkre. A
legfontosabb szempont a gyermek. A közös munkanak is akkor van értelme, ha a
bizalom telies.

É,o"k otu egyesü|etünk szervezésében kerül megrend ezÉsre azMwKSZ Magyar
Bajnokságának II. fordu|ója. Idén egy napon lett megrendezve a gyerÍnek, kadet,
junior és felnőtt korosztlíly. Mivel az egyik legnagyobb nevező egyesület nem olvasta el
rendesen a versenykiírást és késve érkezelt, az időeltolódás az egész versenyre
kivetítette hatását, arni a szewezésben és lebonyolítrísban is éreáető volt.

Sajnálatos tény, hogy újpesten kellett a vefsenyt megrendezni, mivel Kőbrírryrín
nem találtunk megfelelő és (kifizethető) helyet. Ezzel kapcsolatban kérjük' hogyha
bárkinek lenne ötlete, jelezze. A lelátó alapkövetelmény.

Ismételten köszönjiik az egyesület nevében mindenkinek, aki a rendezésben,
Iebonyolításban hatékony munkáj ával segédkezett.

Az egyesületÍink szervezésében megrendezett MWKSZ Magyar Bajnokság II.
ford ul ój át szponzorálták :

SZEKELY BT]DO-SPORT KFT
SHOGI]NMAGAZIN

LOGITECHKFT
OLD MAN'S PT]B

Ezúton is szeretnénk minden támogatónknak köszönetet mondani!
Va|amint azoknak köszönjük a támogatását, akik adójuk 17o-át

egyesületünknek aján|ották fe|.



ABLON Kupa
2005. október 8.

Nyílt, országos WKF Karate verseny. A korai időpont miatt, évek óta kis
létszámmal nevezünk eÍTe a versenyre, ebben az évben csak a junior, felnőtt mezőnybe.
Az eredményeket tekintve :

Iunior férfi kata: I. helyezett Benkő Zso|t
Férfi Kata: I. helyezett Kovács Tibor' II. Ha|ász Atti|a' IIL Benkő Zsolt

Férír Kumite -75ke: II. he|yezett Tóth Norbert

Wadokai Európa Bajnokság 2005
2005. olctóber 28-30.
(Macedónia, Skopje)

Második alkalommal szerepelt egyesületi'ink azEurőpa Bajnokságon. 2005-ben
Macedóniában, Skopje-ben került megrendezésre a bajnokság, ahol Szövetségünk
képviseletében 10 versenyző nevezett (egyesületiinkből 6 fő).
Az MWKSZ Szövetségi kapiténya, egyesületÍink elnöke és vezető edzője, Faragó Tibor
volt.
A tavalyi eredmények (csapat kata ezüst érem) méltó folytatísa volt, hogy idén sikerült
a legfényesebb érmet elhoznia a férfi csapat kata tagjainak.

Arany érem:
A férfi csapat kata tagiai:
Ha|ászAttila (Nóva SE)
Kovács Tibor (Nóva SE)
Benkő Zso|t (Nóva SE)

Az egyéni versenyszámokban idén nem sikerült
érmet szerezni, az igazságloz azonban hozzá kel|
tenni, hogy a gyenge színvonalú és részrehajló
bíráskodás egyértelműen a balkáni és orosz csapatokat
tfunogatta.
A női kumitében, az egyéni versenyszámok ukán, a
fent említettek miatt a lányok kellően feltiizelve két
fővel is elindultak a csapat kumite versenyszámban,
és ott ezüstérmet verekedtek ki.

Eziist érem:
Női csapat kumite tagiai:
Berényi Médea (Nóva SE)
Szi|ágyi Eva (Piramis SE)llr



ohgami Sensei edzőtábora
2005. november 11-13.

2005-ben' a szokásos őszi
hónapokban - idén novemberben
látogatott hazárkba, és tartotta meg hrírom
napos edzőtáborát ohgami Shingo 7. danos
wadokai mester' az Európai Wadokai
Szövetség technikai v ezetője, szövetségiink
vezető instruktora.

A gyermekedzésen legrragyobb
|étszámban egyesületiink tagjai vettek részt, aminek
nagyon örüliinlq mert ebben a karate utani komoly
érdeklődést és elkötelezettséget is lemérhetjtik. A
gyerekek nagyon é|venék az edzÉst, mert a mester
igen látvrínyos, érdekes edzést tartott ez alkalommal
is. A bama öves edzéseken (5 edzés volt a hossá
hétvégén) újra, részletekbe menően gyarapították
tudásukat a magasabb öves karatékáink. A mester
szívesen válaszolgatott a minden felmerülő

kérdésre. Idén, a szokásokhoz híven ősszel újra sor kerül majd a mester |átogatására, ha
elfogadja Szövetségtink meghívását.

WKF Csapat Kumite Magyar Bajnokság
2005. november 19.

l50 csapat nevezett erTe a versenyre, egyesületünk idén először nevezeÍtbe 7
csapattal a kiizdelmekbe. Mivel a verseny stílus fiiggetlen volt, gyermekeink az összes
magyar karatékával összemérhették tudásukat. Első megmérettetésként a 3 ezüst érmet,
és egy bronzérmet szép eredményként könyveltiik el. Minden korcsoportban szép
számmal neveztek a csapatok, de kiemelnénk a 10-11 éves fiú korosztiílyt, ahol két
táb|an 32 csapattal folytak a kiizde|mek, innen verekedte be magát fiú csapatunk a
második helyre, mely akátr az első is lehetett volna..., majd legközelebb!

l0-l1 éves fiúk:
II. he|yezés

Hajna| Tamás, Kapdebo Loránd, Drasprí Lász|rő, Pantye|ejev A|eaxander
8-9 éves lányok

II. he|yzés
Barabás Alexandra, Takáts Kami||a, Németh Dóra, Hupján Boglárka

10-11 éves lrínyok
III. he|yezés

Somogyi Szilvia, Penksza Veronika, Váradi Viktória
Felnőtt nők

II. he|yezés (Wado csapat)
Berényi Médea (Nóva SE), Szi|áryi Éva @iramis), Horváth ZsóÍia (TÍiker)

$?a



A csapatversenyek általában felfokozott izgallmi állapotban zajlanak, hiszen
egymásért is kiizdenek a versenyzők. A csapattársunk győzelme a miénk ís, így az
egymásért való szurkolas és öröm még nagyobb. Biztos, hogy karatékáinknak ez a
verseny ebből a szempontból külön emlékezetes marad.

MwKsZ Utánpót|ás Bajnokság 2005
2005. november 27.

(Szentendre)

A tavalyi év utrín második a|ka|omma| került megrendezésre ez a verseny'
melyen a szövetség legeredményesebb versenyzői nem nevezhetnek. Igy lehetőség
nyílik, hogy a következő ,,vonalban'' lévő (utránpótlásként megnevezett) karatékák
nagyobb eséllyel és sikerélménnyel mérjék össze tudiásukat. Idén ez a verseny
egyesületiink szervezésében került megrendezésre.
A sok szép helyezés, a ,'rnásodik vonal''-ban szereplő karatékák eredményes munkáját
dicséri. Természetesen nem lehetetlen, hogy az itt jól szereplő karatékák legyenek a
következő év MWKSZ Magyar Bajnokai' kitaÍtó munkájuk eredményeként!

Egyesületi kyu vizsgák
Az idei évad első egyesületi öwizsgája a szokásokhoz híven december elején, a

második, június elején zajIoLt Ie. A karatékák nagy többsége sikeresen vizsgázott Ie a
következő öv fokozatra.
Űgy érezzík, a nagy |étszámra való tekintettel - a korábban bevezetett - a vizsganapon
két időpontban kiirt vizsga, gördülékenyebbé tette a lebonyolítríst. (A nyári felnőtt
vizsga idén is a nyrári edzőüíborban lesz megtartva.)

Dankollégiumi vizsgák

A 2005 decemberében és 2006 júniusában megtartott Dankollégiumi bamaöves
vizsgá,k idén is sikeresek voltak.

Decemberben sikeresen vizsgázolt 3. kyu-ra Könczöl Anita és Berényi Médea,
2. k1l-ra Kalotai Zsőfta. Gratulálunk nekik is, és a többi vizsgÍnőnak is! (A júniusi
v izsgák eredményei |apzárta ltan.)

NovA SE Házibajnokság
2o06. február 26.

Idén is megrendezésre került az egyesület gyermek hrízibajnoksága, Íne|y a
szeptemberi kezdők első versenye, valamint az alacsonyabb övesek versenyévadj ának
bemelegítő versenye. A magasabb övesek, tekintve eredményes versenyzői múltjukat,
ezen a versenyen nem indulnak. Nekik a bemelegítő versenyt most már többedik éve a
Wado Budapest Bajnokságon való indulás jelenti. A verseny ebben az évben is - magas
öves karatékáink nélkül is . olyan létszátmí volt, hogy házon kívül, a Harsányi János
Gazdasági Szakközépiskola tornacsamokában került megrendezésre a verseny.
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A versenyen a gyerekek sikeresen vették a kezdeti izgalmakat és tulesetek az elso
megmérettetésen, lendületet kapva a további munkához.

Wado-ryu Karate Budapest Bajnokság
2006. febru:ír 18.

Az idei versenyévad első versenye az egyesület tagiainak a Wado Akadémia
szervezésében évek ór'a megrendezett Budapest Bajnokság' melyen egyre
eredményesebben szerepeliink.

Idén 17 arany, |7 ezüst és 14 bronzérmet hoaak el versenyzőink. A verseny
|étszátmát tekintve kisebb versenynek minősül, ezért tekintjiik bemelegítő versenynek.
orömmel tapasztaltuk, hogy szinte minden Nóvás induló valamilyen helyezéssel
térheteIthaza.

Részletes eredménylista az egyesület honlapjrárr www.wado-kai.hu olvasható.

MAGYAR WADoKAI KARATE sZÖvETsÉG
MAGYAR BAJNoKSÁGA

2006
Egymást követő ötödik éve nyerjiik me9 ezt a versenysorozatot.

A MWKSZ a szövetségi edzésén (2006. június 1 l.) került kihirdetésre az eredmény és
kerültek kiosz!ásra a korcsoportok szerint a Bajnoki Kuprík.

Szövetségi szinten az év két |egeredményesebb versenyzője

Gvermek korosáálvban:
KABDEBo LoRÁND 1xóva SÉ) és BARABÁS.lr',nx.rNona (Nóva SE)

Kadet, Junior, Felnőtt mezőnyben:
KósA t-,tszl',ó(Torony Se) és BERÉNYÍrvrÉona (Nóva SE)

Őket ktilon díjazásban részesítette a szövetség.



Összesített eredmények

Név Egresiilet I.Ford. II.Ford. III.Ford. Eredmény
KA KU KA KU KA KU

1998
L Faragó Emese Nóva I. IL L IL 32
L Rebeka Henrietta Nóva II. I. il. L 32
II. Karsay Elizabeth Nóva tv. 1

1997
L Hupián Bos|árka Nóva L L L III. II. I. 49
il. Török Vanessza Torony Ht. n. II. I. I. 29
III. Kónya Timea Piramis Iv. IV. ilI. I. II. 2 l
N. Csóka Alexandra Nóva n. n. u. 12

Laios Hanka Nóva TV.
1996

I. Barabás A|exandra Nóva L I. I. L I. I. 60
II. Németh Dóra Nóva III. u. Iv. II. I. 23
n. Szalkai EsÍer Nóva I. n. l3
IV. Gali Adrienn Torony Ht. IV. IV. n. 5

1995
I. Crácium Eszter Sződ IV. I ilL il. il. ),

il. Takáts Kamilla Nóva ilt. n. II. tv. ilI. t7
1991

I. Váradi Viktória Nóva Iv. I. IL ilL 20
II. Orosz Fruzsina Torony Ht. III. il. tv. l0
III. Penksza Veronika Nóva ilI. il. 9
tv. Orosz Henritta Torony Ht. Iv. Iv. IV. J

1993
L Kaníth Viktória Nóva L L L L I. 50
II. Szíics Dorottya Nóva I. l0
III. Kohut Mariann Nóva tv. II. 7
IV. Mucska Szilvia Nóva IV. n. 4

1992
I. Karáth Orsolva Nóva L ilI. IV. IV. il. 2 l
il. Baranyai Tímea Nóva I. ilL il. 19
ilI. Takrícs Bemadett Nóva III. IV. n. t-

IV. Sztakó Barbara Torony Ht. II. il. t2
1991

I. Kapdebo Blanka Nóva IL III. il. I. ry. I. 32
II. Mucs Alexandra Sződ ilI. II. L t9

1998
L Juhász T. Máté Piramis L L L ilL 33
II. Puskrís Aron Piramis I. II. 16
n. Vona Robert Nóva II. IV. II. l3
IV. Homoki Patrik Nóva I. l0
\/ Garai Henrik Torony Ht. il. 6
VL Német Akos Nóva ilI. J

VI. Tóth DáLniel Piramis n. 3

VII Wagner Erik Nóva IV. Iv. 2
VIII Rabák László Nóva IV. I

1997
L Tremmel Márton Piramis I. L il. IV. L il. 43
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II. Ho Tan Huns Nóva II. il. II. l8
III. Osivemi Adebavo Nóva il. IV. I. 17
IV. Sipos A&írn T. Dunak t . m. IJ

Iv. Hegediis Máfk Piramis I. ilI. 13
PolsáÍ Dániel Piramis ilI. III. 6

\/T Pál Dríniel Piramis ilL J

vII. Komiáromi Miírton T. Dunak. IV. 1
1996

I. Hárspataki Gábor Nóva il. L L il. L 42
II Krompák Krisáofer Nóva il. ilL o
ilI. Moizer Attila Nóva IV. IV. ilI. 8
tv. Egerer Gábor Nóva N. ilI. m. '7

Simon Bence T. Dunak. n. J

Baranyai Kristóf Nóva ilI. 3
vI. Bessenvői Diírriel Nóva IV. I

199s
I. Haina| Tamás Nóva I. ilI. I. ilL I. 39
II. Pantyeleiev Aleaxander Nóva I. il. IL II. 28
ilL Krompiík Krisáirírr Nóva I. ilI. l3
III. Bereczky Roland Piramis ilI. ilI. Iv. il. l3
IV. Pozsonyi Patrik Torony Ht. IV. il. 7

Németh Adrírn Nóva n. n. 6
v. Szatmríri Bence Toronv Ben II. 6

1991
I. Kapdebo Loránd Nóva I. L il. L I. 46
IL Drasoó Lríszló Nóva II. il. tv. I. n. 26
n. Litavszky Gergely Torony Ht. il. N. IL il. il. 25
IV. HerczepBa|áas Piramis IV. IV. I. uI. II. 2 l

Katona Dávid Torony Ht. I. 10
vI. Pelikán DáLniel Nóva II. ó
VII. Kelemen Akos T.Dunak m. 3

1993
I. Surguta Mik|ós Nóva L IV. 11
il. Kiss-Nemes Balrízs Nóva I. l0
II. Fischli Krisáian Nóva I. l0
n- Biázsa Péter Torony Ht. n. n. o
n. Gazsó Balrázs Torony Ht. II. 6
IV. Ferenczi Attila Nóva n. 3

Balosh Máté Nóva tv. 1
1992

I. Hoíbauer Kristóf Toronv Ht. III. il. L t9
il. Nyríri Domonkos Torony Ht. I. IV. l1
III. Penksza Andriís Nóva tv. ilI. 4

1991
L Szalkai Ba|ázs Nóva I. TV. I. III. L 34
il. Baranvai Tamrís Nóva IV. I. ru. l4
III. Tóth András Nóva n. ilI. IV. ilI. 9



Svédországi edzőtábor
2006. ápri|is l0.-l7.

Herrjungában ebben az évben is megrendezésre került oghami sensei nemzetközi
edzőtábora. Egyesületiinkből idén csak két fő képviseltette magát, Faragó Tibor és
Karáth Rezső személyében' Az edzőtábor végén megtartott danvizsglán, Faragó Tibor,
egyesületÍ'ink vezetője, sikeres vizsgát tett 4. dan fokozatra. Ezúton is g1atulálunk
neki!

v. wKF Magyar Bajnokság
2006. április 30.

A Magyar Karate Szövetség Magyar Bajnokságán - me|y verseny az évad
legrangosabb karate versenye - az elődöntőkből 5 gyermek került be a döntőbe. Ez
már önmagában szép teljesítmény, hiszen a legjobb karatékák a pest megyei régióból
kerülnek ki. A vésső eredménvek:
8-9 éves lányok:
Kumite
III. he|yezés HUPJÁN BoGLÁRKA

l2-13 éves |rúk:
Kumite Kumite:
III. helyezés PANTYELEJEV ALEXANDER III. he|yezés BARAI\IYAI TAMÁS

Kadet lríny:
Kumite
III. helyezes KAPDEBO BLAI\IKA

Kadet fiú:
Kumite:
I. he|yezés SZALKAI BALÁZS !!

Fe|nőtt női:
Kumite
III. he|yezes BERÉIIYI MÉDEA

Kushido Országos Bajnokság
2006. május 8.

Ez a verseny évek óta, szinte hagyomrírryként az utolsó verseny' melyen résá
vesztink a tavaszi versenyidőszakban. Idén kevés létszámban, mert a verseny kinőtte
helyszínét és tavaly olyan mértékben zsúfolt volt, hogy ez sokak kedvét szegte. Idén
ugyan a szervezők az udvarta is kihelyeztek egy shiai-t (Kizdőteret), melyen többek
közt a wado katrík is folytak, de a tíző nap nem kedvezett a versenyzőknek. Az
elhúzódó verseny az eredményeken is éreztette hatrisát.

Egyesü|eti nap
2006. június l 3.

A Magyar Bajnoki címet és a többi jelent<is eredményt, valamint az egész évi
munkát a hagyomiínyosan megrendezett egyesületi napunkon ünnepeljük. Ezen a napon
az egyesület összes iskolája egy közös, játékokkal tarkított délutránon találkozik.

Természetesen idén is megehetjük a Magyar Bajnoki óriás tortát, (mely ebben
az évben mrár két darabra módosult o) valamint itt kerül kihirdetésre az egyesület
legeredményesebb versenyzői 2006 cím, négy kategóriában.
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A Nóva Sport Eryesü|et |egeredményesebb versenyzői a 2005/2006-os
versenyévadban:

Gyermekkaros ztólyban ( 1 99 8. l 99 I ) :

Barabás Aleaxandra és

Kadet, junior és felnőx korosztólyban:

Kapdebo Loránd

Kapdebo Blanka és Szalkai Ba|ázs

Az értékelésben az évad összes versenYén elért eredménvek szrímítanak!

Nyári edzőtábor
200s

2005. nyarán Bemecebarátiban került megrendezésre a nyári edzőtáborunk. A
helyszínnek sajnos a Budapesthez való közelsége volt az egyet|en előnye. A
körülményeket figyelmen kívül hagyva azonban a megszokott jó hangulatban telt a
tábor.
Azon kívül, hogy a gyerekek jő| érzlk magukat, sokat játszanak' hasznosan töltik el a
nyríri szünet idejének egy kis szeletkéjét, a üíborban való reszvéte| mega|apozza a
következő év vizsga és versenyeredményeit, valamint erősíti a közösségi érzést, az
összetartozás élményét. Tekintve az idei év eredményeit' az a|apozást eredményesnek
tekintjük.

Magasabb öves karatékák például a taborban tartott edzéseken tanuljiík meg- a
következő év vizsga és verseny katák alapjait (sokszor ezek nem fedik egymást). Ev
közben ilyen egyénre szabott tanítási és javítási folyamatra nincs idő. A mindennapi
gyakorlás, ez az intenziv tanulási folyamat erőteljesen megmutatkozik az
eredményekben. Vonatkozik ez minden más technikára is (bazisgyakorlatok, piáros
harci gyakorlatok, szabadktizdelem, stb.).
A hosszabban együtt töltött idő engedi aá is, hogy jobban megismerjük a gyerekeket.
Természetesen a sok ,,tanulás'' mellett iut idő a szórakoásra is.

Mindenkinek kellemes nyríri pihenést kívánunk!



A nyríLri táborozás képeiből...

2005

CsoportWpek
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Edzés a reggeli fényben...

Inci bogrács

http :/iwww.wado-ka i.h u
E-mai l  cím:

wado-kaiíEwado-kai.hu vagy nova.se@wado-ka i'hu

Mandala színezés

RibizlievésPapírhajtogatas Bogi szülinapja@

Átkelés a patakon -.-

Kártyacsata


