Slovenska zveza tradicionalnega karateja (SZTK)
v sodelovanju s tehničnim organizatorjem karate sekcijo ŠD Partizan Škofja Loka
vas vabita
v soboto dne 28.10.2017
na

zbor otrok in mladostnikov SZTK od 9.00 do 10.30 ure,
sodniški seminar SZTK od 9.30 do 10.30 ure
in
___________________________________________________________________________________

ODPRTI SEMINAR V TRADICIONALNEM KARATEJU
pod strokovnim vodstvom

Shihan-a Takashi Tokuhisa, mojstra karateja 7. Dan

od 11.00 do 13.00 ure
v športni dvorani Poden (velika dvorana), Podlubnik 1C v Skofji Loki.
Tema seminarja:
Dinamika telesa pri izvajanju karate tehnik.
Seminar je namenjen za vse udeležence od rumenega pasu oz. 5.kyu naprej!
____________________________________________________________________________________

Shihan Tokuhisa Takashi

Shihan Takashi Tokuhisa, mojster karateja 7. Dan, se je rodil 29. oktobra 1947 v mestu Yahata na otoku
Kyushu. S karatejem se je začel ukvarjati leta 1962 pri šestnajstih letih in že po enem letu treninga
dosegel mojstrski črni pas. Študiral in diplomiral je iz ekonomije na tokijski univerzi ter se leta 1970 s
skupino najperspektivnejših profesionalnih mladih japonskih inštruktorjev odpravil v Evropo oz. v Pariz.
Tam se je priključil skupini velikega mojstra Sensei Taiji Kase-ja, ki je postal njegov dosmrtni učitelj. V
tistem času je bil mojster Tokuhisa (takrat 3. Dan), po mnenju poznavalcev, najvidnejši mladi japonski
inštruktor v Evropi.
Koncem leta 1970 ga je Sensei Kase iz Pariza poslal v tedanjo Jugoslavijo oziroma v Slovenijo kot
inštruktorja tradicionalnega karateja. Od takrat je minilo več kot 45 let njegovega aktivnega poučevanja
borilne karate-do veščine v Sloveniji in v tujini. Izuril je veliko karateistov, ki so danes priznani mojstri in
učitelji karateja. Deluje v Ljubljani, kjer v svojem Takashi Tokuhisa Karate Dojo (TTKD) ter na različnih
seminarjih doma in v svetu še naprej goji karate kot Budo veščino ter nesebično predaja svoje bogato
znanje vsem generacijam, kar daje velik pomen za nadaljnji razvoj karateja.
13. septembra 2017 je za svoj prispevek pri razvoju karateja, mojster Tokuhisa prejel priznanje
Japonskega ministrstva za zunanje zadeve.
Letos praznuje častitljivih jubilejnih 70. let, in je eden največjih mojstrov te veščine ter Shihan Slovenske
zveze tradicionalnega karateja.

LOKACIJA VSEH AKTIVNOSTI
ŠD Poden, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka
Koordinate 46°10’11”N 14°18’6”E
Datum in čas aktivnosti:
sobota, 28. 10. 2017 od 9.00 do 13.00.
URNIK AKTIVNOSTI
1.del:
8.00 – 8.45 prihod udeležencev in prijave
9.00-10.30 zbor otrok in mladostnikov – tehnična in selektorska komisija SZTK
9.30-10.30 sodniški seminar – sodniška komisija SZTK
odmor od 10.30 do 11.00 ure
2. del:
10.00-10.45 prihod in prijave udeležencev
10.45-11.00 prihod v veliko dvorano in priprava na seminar
11.00-13.00 odprti strokovni seminar od 5. Kyu naprej – Shihan Takashi Tokuhisa (vmes 10’ odmor)
13.00 zaključek in skupno fotografiranje
13.00-14.00 odhod udeležencev
PRIJAVA NA SEMINAR
Seznam prijavljenih oseb naj klubi pošljejo na e-mail naslov stanislav.strnad@sztk-zveza.si do vključno
srede 25.10.2017 (obrazec najdete v prilogi).
Participacija:
člani SZTK 5,00 €

nečlani 25,00 €

člani Tokuhisa Takashi karate Dojo 5,00 €

Kotizacijo za prijavljene člane nakažite na: SZTK, ul. Bratov Učakar 22, 1000 Ljubljana, koda: OTHR,
namen: ime in priimek udeleženca/naziv društva, št. TRR: 1010 0003 7640 263, sklic: SI 99, banka
Intesa Sanpaolo d.d., Koper (na dan seminarja je potrebno predložiti fotokopijo potrdila o vplačilu).
Prosimo, da vsi, ki niste člani SZTK kontaktirate kontaktno osebo SZTK in ga obvestite o vašem prihodu.
Možnost prijav in plačila za nečlane SZTK bo zagotovljen eno uro pred seminarjem na vhodu pred
dvorano.
Kontaktna oseba SZTK in karate sekcije ŠD Partizan Škofja Loka je Stanislav Strnad, tel.: 041 460 898,
stanislav.strnad@sztk-zveza.si .
Miroslav Gavran
Tehnična komisija SZTK, predsednik
e-mail: miroslav.gavran@sztk-zveza.si , tel. 040463161

