
Kedves Címzett!  

 

Ezúton szeretném meghívni Sensei Shigeru Uemura őszi budapesti 
harcművészeti szemináriumára. 

 

Szeretnék elnézést kérni a késői értesítésért, de a Sensei is csak néhány 
napja tudatta végeglegesen, hogy megfelelne neki az időpont. 

 

Az alábbi videó a 2013 decemberi szemináriumból lett összeállítva 
ízelítőül azok részére, aki nem volt jelen, és azok részére is, akik szívesen 
elevenítenék fel az emlékeket: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-toR8GICHQI&feature=youtu.be 

 

Időpont: 2014. november 15-16. 

Helyszín: Patonyi László Sportcsarnok, Budapest 1095,  Thaly Kálmán 
utca 1-7. 

Az oktatás mindkét nap reggel 10 órától este 6 óráig tart egy 
ebédszünettel. 

A szeminárium díja (egy és két napra is): 10.000,- Ft. 

 

A két nap témáit a nyári edzőtáborban és a korábbi szemináriumokon 
megkezdett anyag folytatása képezi az alapok átismétlése mellett – ezért 
kezdőket is szívesen várunk.  

 

·         Az IAI (a spontán kardrántás technikája) a KATANA és IUMI technikái 

·         Puszta kezes harci technikák gyakorlása egyénileg és párban (JU-
JITSU és KARATE eredete) 

·         Ütem, és robbanékonyság gyakorlása. 

  



Az edzések folyamán az ütemeket egy Taiko dob segítségével diktálja a 
Sensei. A nyári edzőtáborban ennek már komoly hasznát láthattuk.  

 

Ahogyan a fentiekből látható, a gyakorlás egy részéhez ismét szükség 
lesz bokenre. Aki már rendelkezik ezen gyakorlóeszközzel, az kérem 
hozza magával, akinek még nincs, annak a szeminárium idejére 
korlátozott számban tudunk biztosítani (kérjük ezen igényüket a 
jelentkezésnél jelezzék). Azok, akik vásárolni szeretnének bokent, kérjük, 
hogy lehetőség szerint szintén a jelentkezésnél, e-mailben jelezzék a 
vásárlási szándékukat. 

Korlátozott számban előre foglalhatóak kék gi-k (Emishi edzőruha) az 
alábbi méretekben: 200cm; 190cm; 180 cm; 170cm; 160cm. 

 

A részvétel alsó korhatára 14 év. Ezen korhatár alatt csak szülői vagy 
edzői felügyelettel lehetséges a szemináriumon való részvétel. 

 

A jelentkezéseket az emishibp@gmail.com e-mail címen várjuk, 
legkésőbb 2014. november 13-ig. 

 

Reméljük, hogy az elmúlt alkalomhoz hasonlóan sikeres lesz a 
szeminárium, sok szeretettel látunk minden új és már ismerős arcot, 
addig is jó edzést kívánunk mindenkinek! 

  

Üdvözlettel, 

Várady Zsolt 

Szervező 

20/499-6928 

  

 


