IV-as Kyudo seminaras
I–as Lietuvos Kyudo čempionatas
Vilnius
2012 m. spalio 12 – 14 d.
Seminaro Mokytojas ir čempionato teisėjas – Feliks F. Hoff, Kyoshi 6.Dan.
Klubo Alster Dojo (Hamburgas, Vokietija) vadovas.
Kyudo nuo 1969 m. Profesoriaus Inagaki, Hanshi 9.Dan, Heki-ryu Insai-ha lyderio, mokinys.
Vokietijos Kyudo Federacijos įkūrėjas, dalyvavo įkuriant Europos Kyudo Federaciją (EKF), EKF viceprezidentas,
Tarptautinės Kyudo Federacijos (IKYF) direktorius.
Pirmosios Kyudo Pasaulio Taurės laimėtojas (2010 m. balandžio mėn. Tokijuje).
Mokytojui Feliks F. Hoff už Kyudo plėtojimą 2011 metais yra įteiktas vienas aukščiausių Japonijos apdovanojimų Tekančios Saulės Ordinas.
IV-as Kyudo seminaras:
- Pagrindiniai Kyudo žingsniai (Hassetsu) pradedantiesiems ir pažengusiems pagal Heki-ryu Insai-ha
principus teoriškai ir praktiškai naudojant treniruoklį Gomu-Yumi, lanką ir strėles.
- Egzaminų ir varžybų forma (Taihai).
- Kyudo: Istorija. Filosofija. Mokyklos. Stiliai. Kyudo šiuolaikiniame pasaulyje.
Seminaras vyks anglų kalba.
Seminaro medžiaga dėstoma tolygiai, todėl būtina dalyvauti nuo pradžios be pertraukų.
Pradedantiesiems reikia turėti patogius drabužius bei treniruoklį Gomu-Yumi.
I-as Lietuvos Kyudo čempionatas:
Vykdomas pagal IKYF/ANKF taisykles.
Kategorija – asmeninės varžybos (Kojin), bendra vyrų ir moterų grupė.
Formatas – Kinteki (28 m atstumas), Kasumi Mato (36 cm taikinys), Zasha (priklaupus), Yotsuya (4 strėlės).
Šaudymo eiga – Shinsa Maai (egzamino).
Šūvių skaičius – 12 (3 serijos po 4 šūvius).
Pirmos trys vietos pagal pataikymų skaičių apdovanojamos medaliais ir diplomais.
Čempionas – aukščiausią vietą užėmęs lietuvis – apdovanojamas taure ir diplomu.
Esant vienodam pataikymų skaičiui:
pirma vieta arba čempionas nustatomas taikant Izume (papildomų šūvių pataikymo) sistemą,
kitos prizinės vietos nustatomos taikant Enkin (papildomo šūvio arčiau centro) sistemą.
Stiliaus apdovanojimas – už geriausią bendrą atlikimą – apdovanojamas taure, specialiu prizu ir diplomu.
Penktadienis, spalio 12 d.
Seminaras: 15:00 - 16:30, arbatos pertrauka, 16:45 - 18:00
Šeštadienis, spalio 13 d.
Seminaras: 9:30 - 11:00, arbatos pertrauka, 11:30 - 13:00
Pietų pertrauka
Seminaras: 14:00 - 15:30, arbatos pertrauka, 16:00 - 17:30
Sekmadienis, spalio 14 d.
I–as Lietuvos Kyudo čempionatas: 11:00 - 14:00
Pietų pertrauka
Seminaras: 15:00 - 17:00
Penktadienį renginio vieta – Didlaukio g. 49, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto sporto salė.
Šeštadienį ir sekmadienį renginio vieta – Didlaukio g. 45, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto sporto salė.
Laikas ir vieta gali būti patikslinti.
Registruotis iki spalio 7 d. info@kyudo.lt, +370 699 35307.
Seminaro kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir bus patikslinta po registracijos. Visos surinktos lėšos bus skirtos
Mokytojo kelionės bei nakvynės išlaidoms dengti. Mokytojas seminarą veda nemokamai.

Organizatorius - Lietuvos Kyudo Federacija
www.kyudo.lt

