Útjára indul a Magyar WKF Karate Liga versenysorozat
A magyar karatés társadalom jelesre vizsgázott a nehéz időkben történő összefogásból. Az egyesületek a
versenyzési lehetőségek hiányára közösen kerestek választ, az együtt gondolkodást pedig tettek
követték, amelyek eredményeképpen útjára indul a Magyar WKF Karate Liga. A versenysorozat első
fordulójára november 7-8-án kerül sor Bátaszéken.

A négy fordulóból álló sorozat – amelyre 33 klubból több mint 400 nvezés érkezett - célja rendszeres, több mérkőzéses
versengési lehetőség megteremtése a hazai karatés sportolóknak, ezzel biztosítva formában tartásukat,
motivációjukat, és a versenyzői bázis megtartását. A koronavírus-járványra tekintettel az események kisebb
létszámokkal, tízéves kortól felfelé, korosztályonkénti bontásban kerülnek megrendezésre, a kötelezőnél is
körültekintőbb óvintézkedések betartása mellett. A megvalósítás elől minden akadály elhárult, amikor Magyar Karate
Szakszövetség, valamint a Székely Budo-Sport Kft. és a Tatami-Sport Kft. a pozitív kezdeményezés mellé állva
támogatásáról biztosította a rendezvényeket.
***
Az első forduló szervezőjének köszöntője:
"Kedves Mesterek!
Nagyon sok szeretettel várunk Benneteket a Magyar WKF Karate Liga 1. fordulójára, melyet egy régi jól bevált
helyszínen a Bátaszéki Sportcsarnokban fogunk megrendezni a Bátaszék SE stábjával.
2020-ban két nagy rendezvényünket is halasztanunk kellett a járványügyi helyzet miatt, de a WKF Liga
megálmodóinak és támogatóinak segítségével, a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával, újból szervezői
feladatokat vállalunk. Ennek két fő oka van:
- Úgy érezzük, hogy a versenyzőket közös erővel ki kell mozdítanunk a helybenállásból és megfelelő célokkal
motiválnunk kell őket, mielőtt végleg elvesztenénk bármelyiküket is.
- A WKF Liga új gondolat a hazai karateéletben, mely azon kívül hogy "történelmi" nagyon jó cél és eszköz is arra,
hogy újra együtt legyünk.
Kérem nagyon figyelmesen olvassátok át a kiírás nevezési feltételeit, a regisztrációra vonatkozó szabályokat, és az
egészségügyi előírásokat/szabályozásokat.

Mindannyiunk érdeke, hogy beinduljon a versenyzés, de mindannyiunk érdeke az is, hogy ez a lehető legkisebb
kockázattal járjon és folytatni tudjuk az elkezdett munkát, folytatni tudjuk a sorozatot.
Baráti üdvözlettel kívánok minden jót!
Nagy Ákos, szervező"
A Magyar WKF Karate Liga 1. fordulójának versenykiírása elérhető itt.
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