
Idén negveclszerre tt.l,erte meg a }{oua Koz-
haszn Sport Egve-*r7 let a )Iag.t'ar Wadokai Ka-
rate S.-or.eÍség )Iagl,ar Bajnoksagdt. Faragő Ti-
bort (3.cla|t . C szot.etség kapitdnyőt, a Nőua SE
t,ezetrjeclzi,1ét a Lersenvrcil, az jítő'sokrÓl és a fo-
l t, ct tlt C;t O s cí ttt uédés titkdről kérdezttik.

Shogun: Mi az, aÍnit fontos tudni a szti-
vetség Magyar B aj nokságríről?

Faragő Tibor: A szokástÓl eltér mÓdon,
három fordulőban rendezztik meg ezt a ver.
senyt. A tavasz folyamán, kortilbeli.il hőnapnyi
sztinetekkel, ktiltinbó z he|yszínen, ktilonbozó
eryesiiletek szetvezésében kertil sor a fordulők.
ra. A helyezéseknek pontértéke van, a fordulők
osszesítése alapján dólnek el az egyéni bajnoki
címek. A verseny gy ztese a legtobb pontot
osszegy jtö egyestilet. Az indulók száma évról
évre nó. Maga a verseny is folyamatosan fejló-
dik, eryre komolyabb kihívás elé állítva az indu.
lőkat.

S.: Van.e kiiliinbség az egyes fordulők
kícz tt?

F.T.3 Igen. A gyermekeknél az elsó fordulőn
az ew évben sztiletettek kertilnek ery kategőri-
ába, a kovetkez n 2 évet vonunk ossze és srily-
kategÓriák vannak, az utolső fordulÓn pedis 3
évet vonunk ossze és magasság szerinti bontást
alkalmazunk. Kata versenyszámban kyu foko.
zat szerint is felosztjuk a mezónyt.

A kadet, junior és felnótt kategőriákban erre
az évte kristályosodtak ki a három fordulő jel-
legzetességei. Az elsónél bevezettiik a
csapatkata versenyszámot, a másodikon a
csapatkumitét és megnyitottuk a versenyt kara-
te do szint re, a harmadik fordulÓ pedig
nemzekozi wado bajnoksággá avanzsált.

S.: Úgy tudom, minden évben a Nőva SE
rendezi a második fordulőt. Miért dtinttit.
tél a verseny megnyitása mellett?

F.T.: vg érzem, ez tangosabbá teszi a ver.
senyt. Ez elsósorban a kumit e mezónyte vonat-
kozik, lehetóséget akartam adni a versenyzok-
nek, hogy ismeretlenekkel ktizdjenek. A katánál
a magyar bajnokság miatt ktilon váIasztottuk a
wado.s és karate do kataversenyt. Az otlet
eryébként bevált 27 klub indult, a |levezések
száma 400 kortil volt, a ryerekeknél 20-30.as
táblákkal dolgoztunk, és a felnótt mezony is ní.
vősabb lett. Ehhez az is hozzájárult, hory tobb
támogatÓt is sikertilt megnyerntink az tigynek.
A csapatkumite pénzdíjas volt és az eredményes
eryéni versenyzóknek is értékes ajándékokat
adtunk az érmek mellé. Fontos számunkra,
hogy a verseny kellemes élmény leryen, ezért
minden indulő kisebb ajándékot kapott. A szti.
netben volt íjászbemutatÓ, sót a Tv2 is kijott,
mivel Czigány Ildikő a Malév elsó nói kapitánya
részt vett a bajnokságon.

S.: A Nőva SE tehát a rendezésben jől
szerepelt, sót, ismét megvédte magyar baj.
noki címét.

Fontosnak tartod a versenyzést a tanít.
ványok fejlódésében?

F.T.: Ury érzem, igénylik a lehetóséget a
megmérettetésre. Kell ery cél, ery verseny' egy
vizsga, ami felé haladni lehet. Egyre tobb és ma.
gasabb szint versenyen indulunk, mind hazai,
mind nemzetkozí viszonylatban vannak már
szép eredményeink. Idén elószor vetttink részt a
wKF Karate Maryar Bajnokságon, a bemutat-
kozás nói kumite kategőriában jől sikeri.ilt , így a
mi eryestilettinkból kertilt ki a szovetség elsó
maryar bajnoka.

S.: Térjiimk át a siker mtigtitti edzés.
munkára. Szerinted tni az eredményessé.
getek magyatázata?

F.T.3 A koncepciÓ lényege a csoportokra bon.
tás és a megfeleló alapozás. A ktilonbozó szintii

ryerekek ktilonbozó edzésterwel, terheléssel
dolgoznak. A cél dZ, hogy mindenki az adott
technika repertoátját a lehetó legiobban megta-
nulja. A ryerekeknél három szinten van a bon.
tás, de idónként egy edzés idóponton beltil is fel.
osztom óket. Uryanakkor ilyenkor látják a ma-
gasabb szinten levóket, ami h zóerót jelent.

S.: Hogyan lehet ezt megoldani?
F.T.3 TÖbb segédedzovel dolgozom egytitt,

hangsrilyt fektetek az ó képzéstikre is. 3-4 év
után kezdhetnek el onállÓan foglalko zni a cso.
portokkal. Nálunk mindenki uryanazt a meto.
dikát koveti, uryanazokkal a mÓdszerekkel dol-
gozik.

S.3 Milyen ktiltinbségek vannak a fel.
nóttek és a gyerekek tanításában?

F.T.: A felnóttekkel más jellegu a munka.
Míg a ryerekek fóleg másolással és rávezetó gya.
korlatokon keresztiil tanulnak, a felnótteknél
lényeges, hogy megértsék a technikák mrikÖdé.
sét, ezért sokat maryarázok.

S.: Te magad mennyit edzel?
F.T.: attAaUan heti hat alkalommal. Fon-

tosnak tartom, hogy formában tartsam és ké.
pezzem magam, szerintem riry nem lehet taní-
tani, hogy valaki nem edz.

S.: Mi vitt az edzósktidés felé?
F.T.: A klubban, ahová régebben jártam,

tobbszor elófordult, hogy, a mester távollétében
én tartottam az edzést. Igy leginkább csak fel.
nóttekkel foglalko ztam, Eleinte kissé Ódzkod.
tam is, amikor felkértek, hogy ryerekeknek
tartsak edzést. Aztán észrevettem, hory a gye.
rekek sokkal lelkesebbek, tobbet kup tóliik
vissza az ember.

S.: Mikor dtintt'ttél űgy, hogy egyesiile.
tet alapítasz?

F.T.3 Már tÖbb helyen is tanítottam, mikor a
megnovekedett taglétszám, és versenyeken el.
étt jó eredmények miatt szervezettebb keretek.

re volt sztikség. Iry 1998-ban megalapítottuk a
Nova SE-t, melynek mostanra tobb mint 100

ryerek és 40.50 felnótt tagja van.
S.: KtisziinjiiLk az interjrit, gratulálunk

az eredményel<hez, és sok sikert kívánunk
a továbbiakhoz is! Aki ttibbet szeretne
tudni az egyestiletr ól, a vy.wT{/.wado.kai.hu
honlapon és a Klubinfoban talál informá-
ciőkat.

Koszonet a NÓua SE altal rendezett uerseny to-
mogatőinak:,

Haldsz Ep. Kft, Székely Budo-Sport Kft,
Ecobit Rt, Logitech Kft, Goodwill Pharma Kft,
Abrafaxe Kiadő, old Man,s Pub (elektronikus
lzij elzók), Shogun Magazin ( médiapartruer)

A Mag7ar \iladokai Karate Sztivetség
maryar bajnokai 2005-ben

Lányok Faragő Emese (NÓva SE), Hupján
Boglárka (NÓva SE), Barabás Alexandra (Nőva
SE), Crácium Eszter (Szódi DSE), Penksza Ve.
ronika (Nőva SE), Karáth ViktÓria (NÓva SE),
Baranyai Tímea (NÓva SE), Kapdebo Blanka
(Nőva SE), Budai Anett (2x) (Nőva SE), Konczol
Anita (Nőva SE), Béhm A. Diana (Nőva SE),
Kalotai Zsófia (Nőva SE), Berényi Médea (NÓva
SE), Kapdebo Agnes (NÓva SE)

Firik Juhász T. Máté (Piramis SE), osiyemi
Adebayo (NÓva SE), Mojzer Attila (Nőva SE),
Szabő Kristőf (NÓva SE), Kapdebo Loránd (NÓ.
va SE), Balogh Máté (Nőva SE), Bázsa Gergely
(Torony SE), Szalkai Balázs (Nőva SE), Tőth
Péter (Piramis SE), Kősa Lász|ó (Torony SE),
Kovács Tibor (Nőva SE), Ha|ász Attila (3x) (Nő-
va SE), Sándor Zo|tán (Nőva SE), KÓsa Tibor
(Torony SE)

Fotő: Német Sd,ndor, Liebe Jő,nos
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