Shotokan Liga verseny volt Hajdúnánáson
2021. február 13-án a Shotokan Karate Liga regionális versenyére került sor Hajdúnánáson. A XI. Hódos
Imre Országos Bajnokságra 20 egyesület 150 versenyzője nevezett. Az egyéni versenyszámokon kívül
csapat versenyszámokat is lebonyolítottak. A rendezvényre az új nánási sportcsarnokban került sor,
kiváló körülmények között.

A képen balról jobbra: Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere, Dr. Mészáros János, az MKSZ elnöke,
Dr. Kiss József, a Hódos Imre SE elnöke és Juhász Ferenc, az MKSZ alelnöke
A versenyen megjelent Dr Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, Szólláth Tibor, Hajdúnánás
polgármestere, Kozma Erzsébet, az MKSZ elnökségi tagja, Dr. Kiss József, a Hódos Imre SE elnöke, Schneider László,
az Ippon Shobu bírói bizottság tagja, Matilde de Jesús Pitty, a Shito-ryu egyik hazai alapítója és Roppantó Róbert, az
MKSZ versenyellenőre.
A házigazda Kis Zoltán, a Shotokan stílusszövetség alelnöke volt. A verseny főbírói tisztét Nemes István töltötte be,
míg a technikai hátteret Tímár Zoltán biztosította.
Elsőként Dr. Mészáros János mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte a karate és az edzések fontosságát, és a karate
oktatásban elért fantasztikus sikerét. Példaként említette a testnevelő tanárok karate képzését, a sportág iskolai
oktatási lehetőségét, illetve a Testnevelési Egyetem karate edzői programjait.
Szólláth Tibor polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Hajdúnánásnak milyen nagy hagyományai vannak sport
terén. És amikor megtudta, hogy biztossá vált a karate verseny megrendezése, azonnal az új sportcsarnokra gondolt,
hogy méltó körülményt biztosítson. A polgármester úrtól nem áll messze a budo, hiszen a kendo mestere, volt
válogatott versenyző, és a debreceni kendo klub megalapítója. Dr. Kiss József a helyi egyesület elnöke is köszöntötte a
versenyzőket majd a két kiállítást ajánlott a résztvevők figyelmébe: Hódos Imre és a debreceni olimpikonok kiállítását,
motiválva és példát állítva ezekkel a versenyzőknek.

Az ünnepi beszédek után négy tatamin kezdődtek el a küzdelmek. A formagyakorlatok után a kumite, majd csapat
versenyszámok következtek.
"Nem minden ment precízen, de remélem tanulunk a hibáinkból. Mint a Liga elnöke, ezúton szeretném megköszönni a
résztvevőknek és egyesületeknek, hogy eljöttek, Dr. Mészáros János elnök úrnak és Hajdúnánás városának pedig a
támogatást. Külön köszönöm a JKA elnökségének, bíróinak a munkáját. Mindenkinek, aki a háttérben dolgozott,
koordinált, a szülőknek, a tanítványoknak és a klubok edzőinek a segítséget" - nyilatkozta Juhász Ferenc, az MKSZ
alelnöke, a Shotokan Liga elnöke.
(forrás: Juhász Ferenc)
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