
 

Változtasd meg a MOZGÁSOD, megváltozik az ÉLETED!   www.tigrisdojo.hu    

http://www.facebook.com/tigrisdojo           +36-30-93-12-580        mail: info@tigrisdojo.hu  
 

Tigris Dojo 2016 Tavaszi Tábora                                                    Horány  Szigetmonostor - Hotel Regatta  

 Formagyakorlatok és értelmezésük 

Tábor TÉMÁJA: A Kyokushin KATA-k értelmezése (BUNKAI), benne rejlő energetizáló formák 

beazonosítása. Kapcsolódásuk a gyakorló küzdelem/önvédelem hatékonyságához. TALENTUM 

Mozgás és Harcművészeti Program képzési ciklusának bemutatkozása.  

Klub övvizsga és arra való felkészülés. Összetartó közösség kialakítása. 

Tábor helye, ideje: http://hotelregatta.hu/, Horány – Szigetmonostor, 2016. április 29 - május 01. 

péntektől vasárnapig, 3 nap / 2 éjszaka, HOTEL szobák, teljes ellátás, amely vacsorával kezdődik és 

reggelivel záródik.  Beérkezés pénteken 16.30 óráig. Táborzárás: vasárnap délelőtti vizsga után. 

 
Díja:   14 év alatt 12.500 Ft; 14-18 évesek: 14.500 Ft; 18 év felett 16.000 Ft. (IFA benne) 

Foglaló 5000,- Ft egységesen.  

Családostól is lehet jelentkezni - ideális a pihenésre is. Családi kedvezményt tudunk biztosítani. 
Jelentkezés: Határidő: 2016. április 22. (péntek 16:00-ig) foglaló befizetésével. 

Jelentkezni az edzőknél lehet. Maximalizált létszám kb. 50-60 fő.  

Minden klubtagunknak javasolt! A Tábor nyílt más klubok tagjainak is, amíg van szabad hely. 

4,6 ágyas HOTEL szobák - választhatók korlátozottan a jelentkezés sorrendjében. 

Program: Első edzés: Péntek 17:30. Este elmélet és beszélgetés 20:00-tól.  

-, vasárnapig övvizsga felkészítő edzések (időpontjait és beosztását helyszínen határozzuk meg.) 

-, szabadtéri edzések (kondicionálás); 

-, harcművészeti képzés; 

-, Szombat este Sayonara Party, TÁBORTŰZ, szalonnasütéssel.     

A szállásnál büfé üzemel, közért pár perc séta.  Terem lehetőség adott. 

Megközelítési lehetőségek: 

1. Szentendréig, majd onnan komppal a szigetre.  

2. Tahitótfalunál hídon át a műúton végig.   

3. Dunakesziig, majd onnan komppal a szigetre. 

Övvizsga: Május 1. (vasárnap); gyermek Kokyu kezdés: 9:30 (díja 1000 Ft), Felnőttek: 10:30-től. (díja 

3000 Ft); Kokyu és Budo pass-t hozni kell. Kötelező edzés, a végén küzdelemmel. Aki bejárós-időben 

érkezzen meg! 

Hozzatok: futócipőt, karate ruhát (ha van, akkor kettőt), övet, meleg ruházatot, védőfelszerelést, 

vitaminjaidat, esetleges gyógyszereidet; jegyzetfüzetet - edzésnaplódat;  

 

Jó felkészülést! 

OUS!         Sensei Fris Ferenc 4. Dan 

Klubvezető 


