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júniusi cikk a délegyházi hírekben

Május hónap nagyon mozgalmasan telt karate szempontból. Május 17-én egy tartalmas és

intenzív övvizsga felkészítő napot tartottunk az iskolában azoknak, akik nyáron szeretnének

övet szerezni. Segítségünkre volt Bartha Beatrix 2. danos mester. 21 fő vett részt és remélem

hasznos volt mindenkinek.

1 nap, 2 verseny, 2 arany, 1 ezüst, 7 bronzérem!

Tisztelt olvasók!

Május hónap nagyon mozgalmasan telt karate szempontból. Május 17-én egy tartalmas és

intenzív övvizsga felkészítő napot tartottunk az iskolában azoknak, akik nyáron szeretnének

övet szerezni. Segítségünkre volt Bartha Beatrix 2. danos mester. 21 fő vett részt és remélem

hasznos volt mindenkinek.

Május 23-án, 1 napon, 2 versenyen is részt vett a Délegyházi Karate Sportegyesület, amire

még nem volt példa! Csécs Attila vezetésével a VIII. Dunaharaszti Ashihara Karate Gálán vett

részt a csapat 10 fővel, valamint a "IV. ZEMPLÉN KUPA" gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és

felnőtt "A", "B" és "C" kategóriás nyílt karate bajnokságon, Sátoraljaújhelyen.

Arany érmet szerzett Puskás Viki és Kispeti Tamás! Mindketten gyermek korosztályban

indultak. Kitartó karatésok, akiknek már nem az első versenye volt.

Ezüstérmet szerzett Puskás Dávid serdülő kategóriában, akinek az edzésmunkája nagyon

szorgalmas. Csak így tovább!

Bronzérmet szerzett Mészáros Krisztián, Tordai Atttila, Kanizsai Fanni, Takács Balázs, Tóth

Vivien, Lenhárd Csaba gyermekkategóriában és Horváth Veronika juniorversenyző. A tavaszi

versenyidőszak szépen és eredményesen fejeződött be.

Szép volt, gratulálok mindenkinek, aki versenyzett és ezzel is öregbítette az egyesület

hírnevét!

Június az iskola végét jelenti, a gyermekeknek a szünidőt. A karate egyesületnek még hátra

vannak az edzőtáborok és egy bemutató, melyet a Délegyháza Napokon mutatunk be 21-én

vasárnap este 8-kor, ahol ismét fellépnek a Délegyházi Karate Sportegyesület ifjabb és

idősebb tagjai, bemutatva az újonnan tanult technikákat, látványos mozdulatokat. A meghívott

karatékák jelenlétével, bemutatójával tovább emelik a színvonalát műsorunknak.

A fellépők között látható lesz ismét Bartha Beatrix 2. danos mester, európa bajnoki

ezüstérmes, Haszmann Béla 3. danos mester, világbajnoki ezüstérmes, és Lénárt István 3.

danos mester, ausztrál bajnoki bronzérmes.

A nyári táboraink sorrendben:

                                                 1 / 2



Senseimarossy

Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

június 15-19 délegyházi Nomád Kempingben a Központi XIV. nyári edzőtábor

június 29- július 03, július 06-10 ovis tábor Bukovszki Ágnes ovónővel

július 13-18-ig Kunfehértó a Csepeli Padaván SE-vel Mátyók Andrea vezetésével

augusztus 03-08 Nemzetközi Edzőtábor Miskolc Shihan Borza József (Oyama Karate

Kyokushin Hungary). vezetésével

augusztus 19-23 Szentendre sensei Lénárt István vezetésével
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