Občianske združenie KOBUDO KAI, členská organizácia International Okinawa Goju Ryu Karate Do Federation
(IOGKF), členská organizáxia World O-Shu Federation (WOF), členský klub Slovenskej únie Okinawa Karate
a Kobudo (SÚOKK)

Vás srdečne pozýva na

18. Medzinárodný Letný Budo Camp
sústredenie zamerané na výučbu a prehĺbenie vedomostí a znalostí rôznych bojových umení Japonska, súostrovia Ryu Kyu a Ázie celkovo, ako aj na získanie
nových kontaktov a pohľadov na bojové umenia a nájdenie si nových známych a ľudí podobnej "krvnej skupiny" :-)
Miesto konania: Základná škola M. R. Štefánika, SNP č. 3, Ivanka pri Dunaji
Termín konania: 2. – 3. júl 2022
Cena: 40 € len cvičenie
V cene je zahrnuté: Priestor na trénovanie (trávnatá i asfaltová plocha, bežecká dráha, telocvičňa), možnosť zúčastniť sa otvoreného tréningu každého zo
zúčastnených klubov, drobné darčeky, dokumenty, tričko a podobne
Tréning: Jednotlivé tréningy budú vždy pod dohľadom kvalifikovaných trénerov a majstrov bojových umení. Každý zo zúčastnených trénerov a majstrov bude
mať tréning otvorený pre každého účastníka Letného Budo Campu kde si každý bude mať šancu to ktoré bojové umenie vyskúšať na vlastnej koži.
Inštruktori, tréneri a majstri:

Sensei Raoul Vogel (A) 7. Dan IOGKF, šéf inštruktor IOGKF Austria
Sensei Igor Vakoš (SK) 5. Dan IOGKF, šéf inštruktor IOGKF Slovakia, 4. Dan WOF, šéf inštruktor WOF Slovakia
Sensei Ilona Szöcs (A), 5. Dan IOGKF
Sensei Michal Macák (SK), 5. Dan IOGKF

Ďalšie informácie: môžete získať telefonicky na číslach +421 903 759 212 alebo na e-mailom na gasshuku@kobudo.eu
Na skoré stretnutie sa teší
Organizačný tím o.z.Kobudo Kai

Program

Sobota:
9:00 - 10:15 Čierne pásy
10:30 - 12:00 Karate všetky stupne
12:00 - 13:00 Karate / Kobudo všetky stupne
Obed
15:00 - 16:00 všetky stupne / Pee Wee
16:10 - 17:30 všetky stupne
17:30 - 18:30 Karate / Kobudo všetky stupne

Nedeľa:
9:00 - 10:15 Čierne a hnedé pásy
10:30 - 12:00 všetky stupne
13:00 - 15:00 skúšky Junior / Senior do 1. Kyu vrátane
Zmena programu vyhradená !!!!

