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Kyokushin Karatésaink téli eredményei
A Gyáli SANBON Kyokushinkai Karate Sportegyesület tavaly 
október 23-án Pilismaróton egy ünnepi versennyel megkezdte a 
versenyszezont, ami májusig fog tartani. Maróton, ahol a tavaly a 
nemzetközi edzőtábor is volt két versenyszámban mérettük meg 
magunkat. A gyerekek küzdelemben, míg a felnőttek formagya-
korlatban indultak. Küzdelemben: Váradi-Palotai Márton bronzér-
met, Szabó Péter bronzérmet, Kis Gergely szintén 3. helyezést ért el,  
ifj. Máj Miklós ezüstérmet vihetett haza. Katában Ambrus György 
ezüstérmet vehetett át.

 December 6-án a XII. Salgótarjáni Mikulás Kupán vettünk részt 
és a következő eredményeket értük el:

Gyerekkategóriában ifj. Máj Miklós 1. helyezést, György Gábor 
szintén 1. helyezést, Wrábel Levente 3. helyezést, György Dávid és 
Csatári Bálint 5. helyezést ért el.

 Január 30-án az Érdi Utánpótlás Versenyen felnőtt kategóriában 
Máj Miklós ezüstérmes lett, fia, ifj. Máj Miklós gyerek kategóriában 
szintén ezüstérmes lett, emellett mint „a legharcosabb versenyző” 
külön serleget kapott a döntőben mutatott teljesítménye alapján.

A többi gyerek is jól szerepelt, mivel bronzérmet szerzett Ber-
ta Cintia, Csatári Bálint és György Gábor. Negyedik lett György 
Dávid és Kis Gergely. Az 
ifjúsági kategóriában Vá-
radi-Palotai Panna har-
madik lett, serdülőben 
Váradi-Palotai Márton 
és Szabó Péter ezüstér-
met szereztek.

Nem feledkezhetünk 
meg a december 19-én 
Felsőpakonyon meg-
rendezett Övvizsgáról 
sem, ahol hét karatéka 
sikeresen teljesítette a 
vizsgakövetelményeket 
és léptek a következő 
övfokozatra. Itt a követ-
kező vizsgaeredmények 
születtek: Berta Cintia, 
Csatári Bálint és György 
Dávid 7. kyu-t, Wrábel 

Levente 9. kyu-t, 
ifj. Máj Miklós, Máj 
Miklós és Szabó Pé-
ter 10. kyu-t kapott.

A csapat egy-
re bővül, és idén 
is számos verseny, 
program és egyéb 
esemény áll a klub 
előtt. 

Az összes ren-
dezvény jó hangu-
latban telt el mind 
a sportolók, mind a 
szurkolók részéről. 
Családtagok és ba-
rátok lelkesen követték az eseményeket. De ezekről a képek tanús-
kodnak.  A sportot nem elég korán elkezdeni, illetve bármikor be 
lehet „szállni”: a kor nem akadály, minden csak elhatározás kérdé-
se. Pont emiatt áll a klub nyitva minden generáció előtt. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 6-99 éves korig.
Az edzéseket Gyálon a Zrínyi Miklós Iskola Rákóczi utcai torna-

termében (Rákóczi u. 44.)  
Ambrus György 1. danos edző vezeti hétfőn és csütörtökön 

17.30-tól 19.00 óráig (telefon: 06-70-554-0738), Vecsésen pedig Kis 
Kálmán 1. danos edző tartja az edzéseket Tel.: 06-30-401-6674.   

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a tavalyi évben adójuk 
1 %-át felajánlották egyesületünknek, mert az így befolyt 70.000 
Ft-ból közös egyesületi melegítőket vettünk sportolóinknak.

Idén is szívesen fogadjuk a felajánlásokat. Adószámunk: 
18686672-1-13.

Szponzorok és támogatók jelentkezését  várjuk, akik segítenék az 
egyesület munkáját.

Ambrus György


