IMADOI<AI-aharmőnía,abéIce
tja. EIsó hallűsra elgondolkodtató
néuuő|asztós egy KANATE stíhsnak,
azonbqn riigtiin kíderiil, mílyen jől
megÍéregyműs mellett a béke,a horr.
mőnia, a harc ésaz iinuédelem.

E kis bevezetí után térjtink hát ki kicsit részletesebben a karate egylk stílusára, a fent említett
WADOKAI karatéra.
A béke természetesen a belsónkben uralkodÓ
békéról és harmÓniárÓl szó|, amí azonban nagyban kihat a társadalomban valő viselkedéstinkre'
az embertársainkkal valÓ kapcsolatainkra.
,,Az ít, hogy gyakoroljuk a ktizdómíívészetet,,
nem a harcon kereszttil vezet. Magunkban kell
keresntink a békétésa harm óniát. Keresstik azt.,,
F'z oTsUKA
HIRONoN,
a wado-ryrr stílus
alapítÓmesterénekhiwallása.
,,A wadokai a mai shotokan és kyokushinkai
stílusoknáI jóvaI rugalmasabb és mozgékonyabb
rendszer, tÖbbféleelmozdulást (elhajlás, ellépés),
lerántást, soprést,dobást és ellépéssel,testcsavarással egybekotott védésttarta|maz. Ez a stílus
egyértelm en kozelebb áll a valÓs harchoz, mint
más karate stílusok: nagy Szerepet tulajdonít a
megfeleló távolságtartásnak és id zítésnek,amelyek a gyózeIemhez vezetó rit helyes mÓdszerei.''
otsuka szerint ,,a legjobb védekezésa támadás'
amelyet folyamatos mozgással hajtanak végre''.
F'zt olvashatjuk a Japán és kínai harcmíívészetek
Iexikonában, ha fellapozzuk.
Erdekes, elsó hallásra ellentmondásos a két kép.
rmadik, minden karatéka
is:
i. Akaratébannem kezleriil tehát, hogy a belsó
|nl ez az írt, gyakorlása
lemi, mind fizikai érteez riton jár annak nem a
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Yersenyen bemutatott
lormagyo'korlat
a tradicionális stílusok k<iz tt. Iellemzók a stílusra
még az egész testtel t<irténó kitérések, az elllépések széles skrálája és a kiilonféle lerántások' kisív
dobások nagy száma. Ez utőbbíak nem karate
elernek, a Shinto Yoshin Ryu-ből származnak, hiszen otsuka mester ebben a harcmíívészetiágban
is nagymester is volt.
- Mifuen obtat si form, ban lebet ezt a stílast
Magyarornágon ekajátítoni?
- Sportegyestilettinkben, a NÓva Sport Egyesti.
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m.*atávoI37ffiyekeniÓeredményekkelszereplókaratékáeredményekkel
szereplókaratékáiő

ek helyes alkalmazásával sffift8ffiffivtil, sokan járnakhozzánk az <invédelem eI:l, kitérésselegy idóben
sajátítása,esetleg egy általános jő kondíciÓ megiz a harcmodor a stílus
tartása, vagy kialakítása miatt a rinédzserektó| az
|yítjdonságnak számitott
idósebb korosztályokig.

Az elsóként megtanított teehníka: kara-zukí

Az elsó tanulókata: pínan nidan
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Kezdó felnóttek kiizdósport oktatő,sa

]ellegzetes utado technika: a
uédésselegyídeiíi tómadás
Természetesen minden]ii
és tudásszintjének
A

barátságok

korlátozza,

a sa.iat kepessegeinek

megtblelcí edze sn.lun-Iiát r.égez.
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- Milyen persenyered,rnént,ehtrtlrd ll,.tt lll n nninak,

a sportegyesiilet?
- Az elmrilt három ér.beneg1.esu,[e
ttInk n\-erte
meg a Magyar Wadokai Karate Szor-erseg)[agp-ar
Bajnoks ágát, és tobb egr'éni n]ag\'a.rba1nokkal
is dicsekedhettink, ami a gl-erekek eS tblncíttek
eredményes munkáját dicsén. Szereulenr hangsti.lyozniazonban, hogy nem a versen\-zesa legfontosabb. Csoportjainkban sok oh-a:-lgr-ermek
van) akik nem versenyeznek. nresis nasl- lelkesedésseljárnak hozzánk, és csa-ládtaq-.'arkmir.el
általános iskolában is tanítok t' a pe cagotusok
visszajelzéseíalapján viselkedéstikes iskoial eredményeik (a figyelem ésa koncentrácio racletriedésével) észrevehetóenjar,.rrltak.
Egl -.sl- eczotabrori
részvételután is (ahol a munka es a 1atekegl-ensírlyban van) másfajta hozzáallást' szen.leir iseguk
erósodését,j irányban torténcír jJrozasat tapasztaljuk a gyerekeken. Nálun1r a gl e rekek.
gyerekek. Felszabadultak, játékosali. .le nag\-on
gyorsan tudnak váltani, és fegr"elmezetten hajtanak végre bármilyen, teljes koncentráciot ieénrlcj
feladatot. Szinte automarikusan kiilakuX az onfegyelem.
Tudtommal még nem fordult elo. l..g}- a
gyerekek technikai tudásukkal r'isszaéltekr.olna
Azt a fajta tudást' a gyakorlás során elért SZemélyiségbeli pozittv váItozást értékeljuk a I.gtobbre, amely a valÓ életben is jől hasznosírhato.
áttiltethetó.
- IQisziin,jiik. a, t jéhoztatást, és hog't, bn.t:.crtrt
benniink.et a wad,ovilá,gába.
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F'I6zó két írásunkban a ktilonbozó életkorir gyermekekkel kapcsolatos oktatási elveket taglaltuk, ktilonos tekintettel a kezdó,
illewe limitált
tapasütalattal rendeIkezó,
krizdósportot
gyakorlÓ gyermekek esetére. osszegzésképpenmegemlítettlik, hogy a
kisgyermek korri (3-6 éves) kezd6 knzdósportolÓ gyermekeknél nem a specifikus
krizdósport oktatást kell sulykolni, sokkal
inkább egy áItalános és átfogó mozgásrendszert biztosítani, mellyel elérhetó az alapvetó
mozgás- és sporttapasztalatok megalap ozása.
I(ésóbb, a gyermekkorri (6-10 éves) kezd
ktizdósportolÓkn á| az á|talános mozgásrendszer oktatásán trillépve' a fokozatosság elvét
kovetve hangsrilyt lehet fektetni aZ edzésterhelésre is. Ebben aZ idószakban rendldviil hatékonyan fejles zthetó az áItaIános és
a Sportág-specifikus mozgáskoordináciÓ. Ez
a fejIódés azonban a serdrilókorban (rr-I4
éves életkor) lelassulhat, akár még romolhat
is. E'ppen ezért a serdtilókorrí ktizdósportolÓk
edzésstruktűrájába be kell építeníaz iigyességet és mozgáskoordináciőt fejlesztí gyakorlatokat. Emellett ebben az éIetkorban lehet
bevonni aZ oktatásba aZ adott ktizdósport
taktikájának és a krizdelem stratégiai variánsainak oktatását' illewe fokozatosan a fizikális
képességek fejlesztését.A kovetkezí életkori
szakasz, a I5-lB éves életkor a specia|ízáctó
idószaka. Ebben a hosszabb edzésciklusban
megkezdhetó a sportágspecifikus fizikális képességfejlesztés,az osszetettebb gyakorlatok
alkalmazása, illewe a versenyhelyz ethez val.Ó
szoktatás. Eme írásunkban a felnóttekkel, illewe az idósebb korriakkal valÓ foglalko zásróI
értekeztink.
gyakorlásban
A
felnóttek
ktizdósport
valÓ részvételénekokai nagymértékben eltérhetnek a gyermekekétól. Természetesen
a gyermekek is krilonbozó indíttatásokbÓl
gyakorolják a ktizdósportokat, így van, aki a
kezdetektól fogva csakis szabadidós jelleggel
jár edzésekre,míg mások az élsportolÓi szintre kívánnak eljutni. A kor elóre haladtával, a
felnóttkor feLé kozeledve annak potenciális
esélye,hogy egy adott kezdó k{izdósportolÓ
egyén valaha nemzetkozi szintu knzdósport

versenyzívé n6je ld magát, egyre ker'esebb. Ebb l kifolyőlag a ktizdósportokat a
felnóttkorban, illewe a felnóttkor késóbbi
szakaszaiban (kozépkor, idóskor) elkezdó
egyének az Llyen típusti mozgásformákat trilnyomÓrészt aZ adott ktizdósport rekreáciÓs
és fitness karaktere miatt váIasztják,, egyéb
lehetséges okok mellett (^, adott mozgásforma kedvelése,kihíváskeresés, szocial izáciő,
jó társaság Stb.). Ebból kovetkezíIeg javasolhatÓ' hogy a felnótt koru kezdóvel fogIa|kozó szakember tisztában legyen aZ adott
egyén edzésekkel kapcsolatos szándékaival,
aZaZ hogy aZ adott kezd ktizdósportolÓ
milyen céIzattal vállalja aZ edzéseket. Fontos, hogy ha az adott kezdó személy csakis szabadidós tevékenységijelleggel' csakis az
egészséges
életmÓd fenntartása végett vállalj a
a knzd Sport edzéseket, akkor aZ edzó ne
kényszerítsebele a sportolÓt a Versenyzésbe,
illewe a Versenyzóí szintu edzésintenzitásba.
Az adott egyén szándékai mindig elsódleges
Szempontként kezelendóek! Azonban ha az
adott kezdínek irreális elvárásai vannak onmagával szemben (pl. .gy harmincas éveiben
járó egyén kezd6 szintríI nemzetkozi színtú
Versenyz 6í szintíg szeretne eljutni néhány év
leforgása alatt)' azt az edz6ne1<kell korrtgáInia, a realitás határait felvázo|va.
Amíg a gyermekkorrí kezd6 ktizdósportolőknál a mozgáskoordináciÓ
színvonala,
az adott gyermek biolÓgiai fejletts égíszintje
vagy éppen aZ általános mozgástapasztalata
volt a legmeghatározóbb a terhelhetóség
illewe edzhetóség szempontjábóI, addig a
felnóttek esetében az éIettanijellemzók tartandők legfóképpen szem eL6tt.Feltételezhet6
ugyanis az, hogy minden felnótt ember gyermekként részt Vett egy jÓl felépítettmultilaterális mozgásképzésben (illewe strukturáIt
testnevelés oktatásban), ebból kifolyÓlag
a mozgáskoordináciÓs
hiányosságok már
kevésbé I<tfejezóek. Természetesen) mint
ahogy a gyermekek esetében is említetttik, a ktilonbozó
színtu mozgásélmények
ktilonbo zó szintu mozgástapasztalatot eredményeznek, tehát aZ a gyermek' aH tobbet
játszlk Vagy tobbet gyakorol .gy sportot,
képzettebb lesz. Ez a képzettségmegmarad a
késóbbi életkorokra is, íw
kezdó felnóttek
^
kozott is találhatunk képzettebbeket és kevésbéI<épzetteket(ezt sok szakember tartja

