Meghívó
A 40. Évfordulóját ünneplő
Magyar ITF Taekwon-do Szövetség
és
Poós Péter mester VI. dan,
Országos Technikai Főinstruktor
Szeretettel meghív a Szövetség első idei rendezvényére, az

Országos Technikai Szemináriumra.
2017. február 18.
Monor

Köszöntő
Köszöntelek Benneteket Szövetségünk első idei rendezvénye alkalmából! 2017. február 18án, -első alkalommal-, Monoron kerül megrendezésre az Országos Technikai Szeminárium.
Bízom benne, hogy Szövetségünk fennállásának 40. évfordulója egy méltó kezdete lesz
annak a szeminárium sorozatnak, amely szervezettségünket, és egységünket is mutatja. A
korábbi közvélemény kutatást követően Közgyűlési határozat született arról, hogy
Szövetségünk kiemelt fontossággal kezeli az országon belüli egységes technikai háttér
megteremtését, és gyakorlását. Ezt hivatott szolgálni az évi 1 alkalommal megrendezésre
kerülő Szeminárium, amely az előző év IIC anyagát foglalja magában (2016. november 2627., Párizs). Az idő rövidsége miatt most elsősorban a bázistechnikákra és a
formagyakorlatokra térnénk ki, de a következő években az egymásra épülő szemináriumok
érinteni fogják a formai küzdelem, önvédelem, és szabad küzdelem területeit is. Bízom
benne, hogy a technikai képzések elindításával hozzá tudunk járulni a Ti és Tanítványaitok
szakmai fejlődéséhez, tudásotok mélyítéséhez, sikeres előmeneteletekhez. Eredményes és
boldog évet kívánva mindnyájatoknak,
üdvözlettel,
Poós Péter, VI. Dan mester
Országos Technikai Főinstruktor

A Szeminárium célja
A formagyakorlatok pontos és naprakész ismerete, a Taekwon-do technikák egységesítése
Szövetségünk évek óta szorgalmazott fontos célkitűzése. Mindannyiunk érdeke,
fejlődésünk és eredményességünk záloga, hogy valamennyi klubunkban ugyanazt az
elméleti és gyakorlati felfogást képviselve, teljesen egységes rendszerben oktassuk
harcművészetünket. Ennek megfelelően 2017-től kezdődően évente egyszer, minden év
elején kötelező jelleggel országosan összevont technikai továbbképzésekre hívjuk össze a
Magyar ITF Taekwon-do Szövetség tagságát.

Tervezett program
8:00-09:00

Érkezés, regisztráció

9:30-9:45

Harmat László Nagymester megnyitója

9:45-10:30

Harmat László Nagymester és Fülpesi Tibor Mester: Mi a Taekwon-do,
tradíciók, egységes normarendszer, harcművészet

10:30-13:00

Formagyakorlatok (Chon Ji-Ge Baek), Poós Péter Mester

13:00-14:00

Ebédszünet

14:00-17:00

Formagyakorlatok (Eui Am-Moon Moo), Poós Péter Mester

Az edzések vezetésében segítséget nyújtanak még Máté Zoltán VI. Dan, Szalay Gábor VI.
Dan, és Békássy Csaba V. Danos mesterek.

Fontos tudnivalók
Helyszín:

Jászai Mari Általános Iskola
2200 Monor, Jászai Mari tér 1.

Időpont:

2017. február 18., szombat.

Részvételi alsó övhatár:

6. gup, zöld öv.

Részvételi alsó korhatár:

betöltött 14 éves életkor.

Az Országos Technikai továbbképző Szemináriumon a Magyar ITF Taekwon-do őszi
közgyűlésének határozata nyomán a részvétel kötelező:
1.
2.
3.
4.

minden klubvezető mesternek,
minden válogatott versenyzőnek,
minden, az adott évben aktív versenybírónak,
övfokozattól függetlenül minden, az adott évben Dan-vizsgára jelentkezőnek.

Sérülés, vagy betegség esetén dobokba való átöltözés nem szükséges, de az érdekelt
személyeknek megfigyelőként a kispadon ülve akkor is részt kell venniük a szemináriumon.
A Szeminárium költsége: 3000.- Ft/fő.
Megjelenés tiszta, vasalt dobokban.
Javasoljuk, hogy hozz magaddal melegítőt, váltás tornacipőt, ivóvízet.
Várunk mindenkit szeretettel Monoron, február 18-án!

