Sensei Bakkies Labuscher, 9. Dan
šéfinštruktor IOGKF Južná Afrika, technický poradca IOGKF
Bakkies Sensei sa narodil 30. novembra 1948 v meste Bethlehem, v Južnej Afrike.
Svoju dráhu v Karate začal v roku 1964, keď začal cvičiť KyokushinKai. V roku 1965 prešiel na Shotokan (JKA) a vo veku 16 rokov mu bol udelený
stupeň Shodan. V roku 1966 začal trénovať GoJu Ryu a v roku 1972 po prvý krát trénoval pod vedením Higaonnu Senseia počas jeho 3 mesačnej
návštevy v Južnej Afrike. V 1973 Bakkies Sensei trénoval 6 mesiacov s Higaonna Senseiom v slávnom Yoyogi dojo v Tokiu.
V nasledujúcich rokoch pravidelne trénoval v Japonsku a na Okinawe. Je jeden z mála “západniarov”, ktorí na Okinawe trénovali za „starých časov” a
ktorí si na vlastnej koži vyskúšali intenzitu tréningov, ktoré nebolo schopných vydržať mnoho karatistov.
Napriek veľkým úspechom na poli športového Karate (člen národného tímu Južnej Afriky, 5. miesto na Svetovom šampionáte v Kumite jednotlivcov,
účasť vo štvrťfinále na šampionáte v Los Angeles v roku 1975, atď.) sa od roku 1975 rozhodol venovať tradičnému Karate.
V októbri roku 2015 počas IOGKF Chief Instructor Gasshuku na Okinawe mu jeho celoživotný učiteľ a majster Higaonna Sensei udelil stupeň KuDan (9. Dan) a Bakkies
Sensei sa tak stal prvým jeho žiakom a západniarom, ktorému sa dostalo takejto pocty. Bakkies Sensei vedie semináre, kurzy a Gasshuku po celom svete

Sensei Tetsuji Nakamura, 7. Dan
svetový šéf inštruktor IOGKF, šéf inštruktor IOGKF Kanada
Nakamura Sensei sa narodil 3. apríla 1965 v meste Osaka v Japonsku. S tréningom bojových umení začal vo veku 12 rokov, konkrétne Judo. Trénoval 5x
týždenne. Vo veku 15 rokov začal s tréningom Goju Ryu a pokračuje aj na univerzite Kagawa. Keď sa chystal na dovolenku na Okinavu, jeho Sensei mu
dal kontakt na svojho pôvodného učiteľa na Okinave, Senseia Shuichi Aragaki. Dohodli sa a Sensei Nakamura s ním počas dovolenky trénoval. Sensei
Aragaki mu rozprával príbehy o svojom tréningu so Senseiom Chojunom Miyagim a Sensei Nakamura bol očarený technikou a silou tohto malého muža.
Na Okinavu sa neskôr vrátil a cvičil so Senseiom Aragakim pravidelne. Keď sa na Okinavu na chvíľu vrátil aj Sensei Higaonna v roku 1991, Sensei
Nakamura cvičil aj u neho. Neskôr sa presťahoval do USA, kde cvičil a býval u Senseia Higaonnu a stal sa jeho UchiDeshi. V roku 1995 sa s ním
presťahoval do Tokia, kde pokračuje pod jeho vedením s tvrdým tréningom. V roku 1997 sa presťahoval do Kanady, kde žije dodnes.
V roku 2012 bol menovaný Higaonna Senseiom za svetového šéf inštruktora IOGKF. Od tej doby usilovne cestuje a šíri Okinawa Goju Ryu a ideu IOGKF
po celom svete. V Kanade je majiteľom Shudokan Family Karate Centre, kde spolu so svojimi asistentmi učí Karate na plný úväzok.

Sensei Raoul Vogel, 7. Dan
šéf inštruktor IOGKF Austria
Narodil sa 1. augusta 1961 v Kapskom meste, v Južnej Afrike. Keď mal 3 roky, jeho rodičia sa presťahovali do mesta Windhoek v Namíbií, kde vyrastal.
Od malička to bol veľmi aktívny človek. Venoval sa plávaniu a tenisu, na strednej škole bol dokonca v reprezentačnom družstve. Páčili sa mu však aj
filmy s Bruceom Lee a v roku 1976 začal spolu so svojím bratom cvičiť Goju Ryu Karate. V roku 1979, keď sa do mesta Windhoek Sensei Hennie de
Vries a oživil tam Goju Ryu Karate, Sensei Raoul sa pridal do jeho Dojo a začal cvičiť pravidelne. Po asi 4 rokoch mu bol udelený stupeň Shodan
Senseiom Etienne Coetzeeom. Počas nasledujúcich dvoch rokov sa spolu s bratom dostal do Namíbijského národného družstva Karate a zúčastňoval sa na
rôznych medzinárodných podujatiach. Po istej dobe sa však rozhodol so športovou kariérou skončiť a odvtedy sa naplno venuje tradičnému Karate.
V roku 1985 sa presťahoval do Južnej Afriky a začal trénovať so Senseiom Tony de Beerom. Počas nasledujúcich rokov žil v Južnej Afrike, vrátil sa do
Namíbie, 2 roky v Nemecku a potom späť v Južnej Afrike. Počas týchto rokov postúpil až na úroveň 4. Danu. Začal sa zúčastňovať na seminároch a

Gasshuku Bakkies Senseia a odvtedy ho považuje za svojho osobného učiteľa.
V roku 2001 nadobro opustil Južnú Afriku a odsťahoval sa do Nemecka a rok na to do Rakúska, kde žije dodnes. Tam v roku 2005 otvoril svoje vlastné Dojo a tak sa zrodilo
IOGKF Austria. Úzko spolupracuje s IOGKF Slovakia a vedie semináre a Gasshuku v Rakúsku, na Slovensku a v ďalších krajinách. Jeho mottom je „Karate-ka is always fit,
because you don´t know, when your next fight is!“

IOGKF Austria
Počiatky IOGKF-Austria môžeme nájsť v apríli roku
2002, keď sa súčasný hlavný inštruktor, Sensei Raoul
Vogel, presťahoval do Viedne. Výsledkom mnohých
hodín tvrdého tréningu bolo rozhodnutie otvoriť si
vlastné verejné Dojo a odovzdávať v ňom hodnoty
tradičného Karate-Do. V septembri roku 2005 založil
IOGKF-Austria. Prezentuje v ňom svoje znalosti a
skúsenosti a snažia sa o prenesenie “ducha a esencie (gokui) Karate” na svojich
žiakov.
IOGKF-Austria v súčasnej dobe vedie Raoul Sensei spolu so Senseiom Ilonou Szöcs.
Zameranie jeho tréningov je tradičné – sebaobrana a etické / morálne hodnoty. Prísne
nasleduje učenie Bushi Miyagi Chojuna, do ktorého vnášajú moderné športové
tréningové metódy a prístupy na základe vedy.
Počas rokov existencie a tvorenia IOGKF-Austria si táto organizácia vytvorila silné
zväzky s hlavným oganizátorom tejto akcie, IOGKF Slovakia. Pravidelné tréningy vo
Viedni a tiež v Bratislave podporujú a posilňujú túto spoluprácu. Okrem toho sa
členmi IOGKF Austria stali aj kluby Dojo GoJu Ryu v meste Linz a GoJu Ryu Dojo
v Salzburgu.
Skrátka, po mnohých rokoch tvrdého tréningu a snahy získať potencionálnych
žiakov, ktorým by odovzdali hodnotu učenia, IOGKF-Austria získava konečne
odmenu a ostáva len dúfať v lepšiu budúcnosť a pozitívny rozvoj IOGKF-Austria.

IOGKF Slovakia
Oficiálny začiatok IOGKF Slovakia je v septembri roku
2007, keď sa táto organizácia stala oficiálnym členom
celosvetovej organizácie IOGKF. Ale skutočný začiatok bol
v januári roku 2004, keď dnešní inštruktori začali
spolupracovať s predstaviteľmi IOGKF v Českej republike.
Chceli cvičiť tradičné Karate-Do so všetkými pôvodnými
hodnotami a metódami.
Dnes IOGKF Slovakia úzko a intenzívne spolupracuje s IOGKF-Austria nielen cez
pravidelné tréningy, ale aj organizovaním dvoch Gasshuku ročne. Majú tiež dobré
kontakty s organizáciami a členskými klubmi IOGKF po celom svete.
Slovenské Dojo pracuje pod spoločným vedením Senseia Igora Vakoša a senpaiov
IOGKF Slovakia. Slovenská vetva je administratívne zastrešená organizáciou
Slovenská únia Okinawa Karate a Kobudo.
Tréningy sú striktne zamerané na tradičné Karate, ktoré bolo odovzdané od Bushi
Miyagi Chojuna k Shihanovi Miyagi An´ichimu a od neho k Shihanovi Higaonna
Moriovi. Dôraz je na praktickej sebaobrane, tradičných formách (Kata) a použití
týchto foriem (Kata Bunkai). Skúmajú tak odkaz, ktorý bol daný všetkým cvičencom
vďaka generáciám majstrov.
Tréneri IOGKF Slovakia pokračujú v tvrdom tréningu a rozširujú technické,
etické a morálne aspekty IOGKF doslova po celom Slovensku. Takisto pokračujú v
rozvíjaní svojich vedomostí a znalostí na národných a medzinárodných Gasshuku.

Informácie o Gasshuku:
Dátum: 3. – 5. júna 2022
Miesto konania Gasshuku:
3. júna Gymnázium Jura Hronca, Novohradské 3, Bratislava
4. a 5. júna Dom športu, Junácka 6, Bratislava (vedľa Polusu)
Časový plán Gasshuku:
Piatok:

19:00 – 20:30 Všetky stupne

Poplatok za Gasshuku:

(zmena programu vyhradená)
Sobota:
09:00 – 10:00 Všetky stupne
Nedeľa:
10:15 – 11:15 Všetky stupne
11:30 – 12:30 Všetky stupne
12:45 – 13:45 Všetky stupne
14:00 – 15:00 Všetky stupne
Prihlášky do 15. mája
Členovia IOGKF
Nečlenovia IOGKF

75 €

Skúšky na stupne Dan:

85 €

09:00 – 10:00 Všetky stupne
10:10 – 11:10 Všetky stupne
11:20 – 12:20 Všetky stupne
12:30 – 13:45 Všetky stupne

Prihlášky po 15. máji
Členovia IOGKF
Nečlenovia IOGKF

85 €

95 €

na Twin City Gasshuku budú aj skúšky na stupne Dan. Skúšky budú v sobotu 4.6.2022 od 16:00 do 18:00 a budú
spoplatnené podľa medzinárodných poplatkov. Pre viac informácií prosím kontaktujte organizátorov

Sayonara Party: 25 € na osobu, v cene je teplý bufet, nealko, pivo a víno.
Miesto Sayonara party je Hotel Nivy, Líščie nivy 3, Bratislava
Prihlášky: prihlásiť sa je možné hromadne pomocou formuláru, alebo jednotlivo cez link https://forms.gle/EB23ThvKV2tRvtF26
Poznámky:
1. Organizátori Gasshuku nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu cenností.
2. Na Gasshuku je používanie videokamery a fotoaparátov úplne zakázané !!! Osobu, ktorá nebude toto pravidlo rešpektovať, môžu organizátori vykázať !!!
3. Prehlásenie: Účastníci sú si plne vedomí rizika spojeného s cvičením bojových umení a v prípade úrazu nebudú požadovať kompenzáciu od organizátora akcie súdnou ani
mimosúdnou cestou. Zároveň prehlasujú, že sú spôsobilí absolvovať tréning a netrpia ochorením, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie počas tréningov
4. Kontakt a viac informácií nájdete na: Web-stránke www.kobudo.eu, E-Mail: igor@kobudo.eu, gasshuku@kobudo.eu, alebo na telefónom čísle +421 903 759 212
(Sensei Igor Vakoš)

Odporúčené ubytovanie: Hotel Nivy, Líščie nivy 3, Bratislava, www.hotelnivy.sk,
hotel@hotelnivy.sk, pri objednávke pripíšte kód „Karate2022“ a dostanete zľavu

Kodomo no Gasshuku
Dátum: 4. – 5. júna 2022
Miesto konania Gasshuku:

Základná škola, Za kasárňou 316, Bratislava (vedľa Polusu)

Súčasne s Twin City Gasshuku sa bude konať aj detské Gasshuku pod vedením šéf inštruktorov a inštruktorov krajín Deti vo veku od 6
do 11 rokov budú mať šancu zacvičiť si priamo so Senseiom Bakkies Laubscherom (9. Dan IOGKF), Senseiom Tetsuji Nakamurom (7.
Dan IOGKF), Senseiom Raoulom Vogelom (7. Dan IOGKF), Senseiom Jaroslavom Kulikom (5. Dan IOGKF, šéf inštruktor IOGKF Česká
republika), Senseiom Igorom Vakošom (5. Dan IOGKF, šéf inštruktor IOGKF Slovakia) a mnohými ďalšími.
Tréningy budú prebiehať v hale cca 400 metrov od hlavného Dojo a asistovať budú slovensky hovoriaci senpaii.

Časový plán Kodomo no Gasshuku:
Sobota:

10:15 – 11:15 Všetky stupne
11:30 – 12:30 Všetky stupne
12:45 – 13:45 Všetky stupne

(zmena programu vyhradená)
Nedeľa:
10:10 – 11:10 Všetky stupne
11:20 – 12:20 Všetky stupne
12:30 – 13:30 Všetky stupne

Prihlášky do 15. mája

Poplatok za Gasshuku:

Členovia IOGKF

Deti

40 €

Nečlenovia IOGKF

50 €

Prihlášky po 15. máji
Členovia IOGKF
Nečlenovia IOGKF

50 €

60 €

Prihlášky: prihlásiť sa je možné hromadne pomocou formuláru, alebo jednotlivo cez link https://forms.gle/EB23ThvKV2tRvtF26
Poznámky:
1. Organizátori Gasshuku nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu cenností.
2. Na Gasshuku je používanie videokamery a fotoaparátov úplne zakázané !!! Osobu, ktorá nebude toto pravidlo rešpektovať, môžu organizátori vykázať !!!
3. Prehlásenie: Účastníci sú si plne vedomí rizika spojeného s cvičením bojových umení a v prípade úrazu nebudú požadovať kompenzáciu od organizátora akcie súdnou ani
mimosúdnou cestou. Zároveň prehlasujú, že sú spôsobilí absolvovať tréning a netrpia ochorením, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie počas tréningov
4. Kontakt a viac informácií nájdete na: Web-stránke www.kobudo.eu, e-mail: igor@kobudo.eu, gasshuku@kobudo.eu, alebo na telefónom čísle +421 903 759 212
(Sensei Igor Vakoš)

Odporúčené ubytovanie: Hotel Nivy, Líščie nivy 3, Bratislava, www.hotelnivy.sk,
hotel@hotelnivy.sk, pri objednávke pripíšte kód „Karate2022“ a dostanete zľavu.

