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Member of Okinawa Karate-Do Kenpou-Kai 

 

Kedves Barátaim! 

 

 

A Sakura-Kai és KK Miyagi Lučenec-el együttműködve Okinawai karate szemináriumot 

szerveznünk, instruktorok: 

 

Sensei László Harsányi ( HU ) 

Sensei Nana Shimizu  (JAP) 

Sensei László Sztranyák( SK ) 

 

Szemináriumról az információk a mellékelt programban találhatóak. 

- a szeminárium három részből áll, 

- résztvevők számát korlátoztuk, a Sakura - kai tagjai elsőbbséget élveznek, 

- részvétel regisztrációhoz és a foglaláshoz kötött,  

 

Úgy vélem, hogy a fenti változtatásoknak pozitív fogattatása lesz és találkozunk Losoncon 

( Lučenec ), Szlovákiában. 

Szállással kapcsolatos kérdéseitekkel, kérjük, forduljatok KK Miyagi Lučenec-hez az 

alábbi e-mail címeken: 

 

sensei Rudi Penthor: penthor@pobox.sk 

sensei Janči Gašperík: jangasperik@gmail.com 

 

 

A szervező a program változtatásának jogát fenntartja! 

A befizetett részvételi díjat visszafizetni nem áll módunkban! 

 

Lentebb a szemináriumról találtok tájékoztatást. Ha kérdések van, vagy valami nem 

világos, kérem keressetek. 

Üdvözlettel, 

 

Sztranyák László 

E-mail:ladislavsztranyak@hotmail.com 

mailto:ladislavsztranyak@hotmail.com
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Sakura-kai együttműködve a KK Miyagi Lučenec szervezettel megrendezi 
 

 Okinawa Goju-Ryu Karate-Do szemináriumot 

insruktorok 

 
Harsányi  László ( 6. dan ) 

Nana Shimizu ( 4. dan ) 

Sztranyák László ( 5. dan ) 

 

Helyszín : Losonc (Lučenec) Szlovákia, városi spotrcsarnok – Aréna 

Időpont : 2020 szeptember 26. 
Résztvételi feltételek: 

Csak előre regisztrált résztvevőket fogadunk ( korlátozott a résztvevők száma!)  

Ár: 10 €/fő –befizetése 2020 szept.1-ig (számlán jóváírt vagy személyes átadás dátumát 

figyelembe véve). Csak Sakura-kai/Kenpoukai Europa  tagok 
25 €/fő – befizetése 2020 szept. 1- ig (számlán jóváírt vagy személyes átadás dátumát 

figyelembe véve). Mindenki más  

Az ár tartalmazza a regisztáció díját és egy ebéd díját is amit a helyeben lehet választani majd 

a bemutatott kínálatból ( pizzák ) 
Regiszráció során a Sakura - kai tagok előnyben részesülnek! 

Befizetési számlaszám: SK18 0200 0000 0022 3278 6654,  

SWIFT kód: SUBASKBX ( kérem feltüntetni: Szeminárium és név ) 

Program: 
- 09.00 – 09.30  -  regisztráció   

- 10.00 – 12.30 – Karate – Kihon, Kihon aplikációk, 

- 13.30 – 16.00 -  Karate – Kata, Kata Bunkai, 

- 17.00 – 18.30 – CSAK a Sakura – Kai tagok részére, 


