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Tudi letos poleti je od 29. junija do 6. julija 2013 potekal 7. poletni kamp tradicionalnega karateja
v naselju Kastania pri Novigradu, bolje poznani po imenu Pineta. Poletna šola »GASSHUKU
PINETA« že kar tradicionalno poteka v soorganizaciji karate kluba Huda Mravljica (Jesenice),
karate kluba Goryu (Tolmin) in karate kluba Kensei (Litija), to leto pa se jim je prvič pridružil tudi
klub Mi-Ki iz Jesenic. Takšno uspešno sodelovanje med klubi iz različnih koncev Slovenije je
tudi tokrat obogatilo poletno šolo z raznoterimi idejami in skupnimi prizadevanji za prijetno in
aktivno preživljanje poletja. Vsakoletno tesno sodelovanje trenerjev omogoča šoli pester
program strokovnih karate vsebin, predvsem pa nudi slušateljem spoznavanje karate vsebin
tudi iz malo drugčnih zornih kotov, ki jih skozi vse leto nudijo trenerji njihovih klubov. Poletne
šole se je letos udeležilo kar 70 staršev in otrok.
Kot običajno so tudi tokrat potekali treningi v jutranjih in večernih urah, kjer so se vadiile tehnike
Kihona (karate tehnika, položaji in gibanje), Kat (Heian Godan, Kanku Dai in Kitei z ustreznimi
bunkai izvedbami) in Kumiteja (borba). Popoldan pa so se vrstile razne delavnice, športne in
zabavne igre. V večernih urah pa so otroci uživali v risankah kina pod zvezdami, starejši člani
pa so preživljali trenutke v družbi vrstnikov. Prav tako ni manjkal družabni večer s piknikom ob
romantičnem sončnem zahodu tik ob morju, ki se je nadaljeval z že tradicionalno prireditvijo
Pineta ima talent, končal pa s sproščenim plesom v „Disku ob morju“. naši karateisti pa so se
pomerili tudi na olimpiadi zabavnih iger. Kot prvič pa je bil letos uprizorjen tudi norčavi Harlem
Shake, ki je imel vrsto gorečih privržencev (na sliki). Več utrinkov si lahko ogledate v naši
galeriji.
Obilica zabave, treninga in veliko prijateljstva - Gasshuku Pineta je vedno zakon! Se vidimo
prihodnje leto!
KK Kensei
P.S. Bi tudi vi radi spoznali karate in aktivno preživljali prosti čas v prijetni družbi? Postanite naš
član in se nam pridružite na treningih, ki bodo tudi v letošnjem šolskem letu 2013/2014 potekali
v veliki telovadnici OŠ Gradec ob ponedeljkih in četrtkih ob 17.00. Vabljeni!
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