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Το 17ο Πανελλήνιο πρωτά-θλημα wushukungfu Α’ Β’και Γ’ κατηγορίας πραγ-ματοποιήθηκε το διήμερο 16και 17 Απριλίου 2016 στοκλειστό γήπεδο πάλης σταΆνω Λιόσια. 
Οι σχολές μας ChoyLeeFutΝαυπλίου, Άργους  και Κρα-νιδίου πήραν μέρος για άλλημία χρονιά και τις δύο μέρεςμε 46 αθλητές και 80  συμμε-τοχές, με συνοδούς τον sifuΛαμπάδα Θεόδωρο την Κοκ-κινάκη Άννα τον Δέδε Ιωάννητην ΑντέλαΖαμπετάκη  και τονΠανόπουλο Ευάγγελο.Επίσης 3 διαιτητές στελέχω-σαν το πρωτάθλημα. ΗΜαρία χ. Λαμπάδα, Δημή-τρης Παναγιωτάκης και ηΜαρία θ. Λαμπάδα.  Ο κ.Λαμπάδας ως μέλος της τε-χνικής επιτροπής, ήταν στηεπιτροπή εφέσεων του πρω-

ταθλήματος.Οι αθλητές έδωσαν τον κα-λύτερο τους εαυτό και κατέ-κτησαν σημαντικέςδιακρίσεις.Να επισημάνουμε ότι το Πα-

νελλήνιο πρωτάθλημα είναιμοριοδοτούμενο ( εισαγωγήστην τριτοβάθμια εκπαί-δευση)  από την Γενική Γραμ-ματεία Αθλητισμού καιαρκετοί από τους αθλητές

μας όπως και τα προηγού-μενα χρόνια απολαμβάνουντο προνόμιο αυτό.Ακολουθούν τα ονόματα τωναθλητών που συμμετείχανκαι των διακρίσεων τους:



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΦΛΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΚΕΙΜΕΝΑ: WWW.CHOYLEEFUT.GR

LION DANCE στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα TangSoodo
Καλεσμένη της οργανωτικής επιτροπήςτου παγκόσμιου πρωταθλήματος Tang-Soodo,η επιδεικτική ομάδα LionDanceτης σχολής μας, «άνοιξε» το πρωτάθλη-ματο Σάββατο 12 Μαρτίου στο Κλειστόγυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στοΡέντη. Συγχαρητήρια στην οργανωτική επι-

τροπή του πρωταθλήματος για την διορ-γάνωση και τους ευχόμαστε να συνεχί-σουν με τον ίδιο ζήλο.Η ομάδα του LionDance, αποτελούταναπό τους : Τσίγκα Θεοδόσιο, ΛαμπάδαΚων/νο, Λιόντο Μιχάλη, Σκανδάλη Αρ-γύρη, Αλεξίου Δημήτρη, Τζάνου-ΚόκοτουΝεφέλη, Λιόντου Ιωάννα και Κωνσταντι-

νίδου Κατερίνα. Τη ομάδα συνόδευσε οsifuΛαμπάδας Θεόδωρος. Και το μέλος της σχολής κ.  ΧριστίναΜουταβελή που και την ευχαριστούμεγια την σημαντική της  βοήθεια καθώςκαι την Λαμπάδα Μαρία που ήρθε στογυμναστήριο, για την ηθική συμπαρά-σταση στην ομάδα.

3 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Συγχαρητήρια σε όλους τουςμαθητές και μέλη τις σχολήςμας πουσυμμετεί-χαν στηνμ ε γ ά λ ηδ ρ ο μ ι κ ήγιορτή τηςπ ό λ η ςμας.Τον 3Μαραθώ-νιο Ναυ-π λ ί ο υ .Ιδιαίτερατους δυοΜαραθω-νοδρόμους μας, τον ΓιώργοΣταθόπουλο και Γιάννη Γκο-λέμη που συμμετείχαν στο

αγώνισμα του ημιμαραθω-νίου. Επίσης πολλά συγχαρη-τήρια στονπρωτοεμφανι-ζόμενο ΓιάννηΜπιμπίκο για τησυμμετοχή καιτερματισμό τουστον ημιμαρα-θώνιο.Στα πέντε χιλιό-μετρα πήρανμέρος οι: Λαμ-π ά δ α ςΚων/νος, Λιόν-τος Μιχάλης,Λαμπάδα Μαρία,ΜακρήςΘάνοςΚαι του χρόνου με υγεία.



Για άλλη μια φορά θα  δώσουμε συγχαρητήρια στον αθλητήμας Βατίστα Κωσταλάμπρο για την επιτυχία στον ορεινόαγώνα, Ταΰγετος challenge (20 km)1η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ!!!!!!!! ( M18-29)2Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ!!!!!!!Με χρόνο 01:49:42CHOY LEE FUT ΠΑΝΤΟΥ...

Διεθνές Σεμινάριο Sanda Boxing Σε διεθνές σεμινάριο SANDA BOX-ING της Ελληνικής ΟμοσπονδίαςΓουσού Κουνγκ-φού συμμετείχε οΒαγγέλης Πανόπουλος, προπονη-τής από τις σχολές   Choy Lee Fut,την Κυριακή 20 Μαρτίου, στο κλει-στό στάδιο βαρέων αθλημάτων τωνΆνω Λιοσίων.Στο Σεμινάριο εισηγητής ήταν ο προ-πονητής της ομάδας του Μακάο,sifu SIO CHI HONG. Πρόκειται για έναν σπουδαίο αθλητή

και προπονητή με σπουδαία πορείακαι σημαντικές διακρίσεις.Οι δάσκαλοι των σχολών Choy LeeFut συνεχίζουν να ενημερώνονταικαι να προπονούνται σε όλα τα νέαδεδομένα των μαχητικών αθλημά-των, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχειτέλος στο δρόμο της μάθησης καικάνοντας πράξη αυτό που λέει ολαός μας «όσο ζούμε μαθαίνουμε».Μαθήματα SANDA BOXING διδά-σκονται καθημερινά στις σχολέςCHOY LEE FUT.

OPEN FREE STYLE CHAMPIONSHIP στο Περιστέρι
Οι μαθητές μας  συμ-μετείχαν στο OPENCHAMPIONSHIP  στοαγώνισμα του KickLight, με 8 αθλητές τοΣάββατο 19 Μαρτίουστο Περιστέρι.Η προσπάθεια κρίθηκεεπιτυχής καθώς τα νι-κηφόρα αποτελέ-σματα και οι εμπειρίεςπου απέκτησαν οιαθλητές,  δικαίωσανόλους!Ο τελικός απολογι-σμός: 3 κύπελλα πρώ-της θέσης, 1 μετάλλιοδεύτερης θέσης και 2μετάλλια στους  αγώνες εμπειρίας για ταμικρά "πιράνχας" της σχόλης ηλικίας 5 και6 ετών. Τις ομάδες συνόδεψε ο προπονη-τής Πανόπουλος Βαγγέλης. Οι διακρίσεις και οι συμμετοχές των αθλη-τών μας έχουν ως εξής: ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 1η θέση KL13-15 +55κιλα.ΛΙΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 1η θέση KL 10-12 ετών

+55ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΙΑΝΑ: 1η θέση KL12-14 ετών -45ΠΙΡΣΕΚΑΡΙΟΥ ΝΙΝΑ: 2η θέση KL γυναικών-55κιλάΤΟΥΡΟΎΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: KL αγώναςεμπειρίας 5-7 ετών ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕ-ΟΔΩΡΟΣ: KL αγώνας εμπειρίας 5-7 ετώνΛΙΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: KL 13-15 +55κιλα.

ΚΩΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: KL13-15 +55κιλαΟι αθλητές των σχολώνετοιμάζονται για το πανελ-λήνιο πρωτάθλημα wushukung fu που θα πραγματο-ποιηθεί στις 16-17 Απρι-λίου στο κλειστό γήπεδοπάλης

Στις εγκαταστάσεις των σχολών Choy Lee Fut (Άργους καιΝαυπλίου) βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 15 Μαρτίου, ογιατρός της ομοσπονδίας κ. Μπακιρτζής Δημήτρης για εξέ-ταση των αθλητών και θεώρηση των αθλητικών δελτίων γιατην χρονιά του 2016.

Ιατρική εξέτασητων αθλητών μας

Διεθνές Σεμινάριο Sanda Boxing 

Επιτυχία στον ορεινό αγώνα,Ταΰγετος challenge (20 km)



Συνεχόμενη η αθλητική δράση για τις σχολές Choy  Lee Fut
Στο κλειστό γήπεδο Αμαρουσίου βρέθηκαν την Κυριακή 24
Απριλίου οι σχολές Choy  Lee Fut από το Άργος και το Ναύ-
πλιο. Με 4 αθλητές συμμετείχαν στο ΕLITE OPEN, πρωτάθλημα
kick boxing, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά και την
ευθύνη την είχε ο κ. Παναγάκος Μίλτος. Οι αθλητές μας συμμε-
τείχαν στα αγωνίσματα light contact και kick light. Συγκεκρι-
μένα οι αθλητές ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ και ΡΕΒΥΘΗΣ
ΤΑΣΟΣ ηλικίας 5 και 8 ετών αντίστοιχα αγωνίστηκαν σε αγώνες

εμπειρίας kick
light κατακτών-
τας χρυσά με-
τάλλια.
Η αθλήτρια
ΜΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ηλικίας 9 ετών
αγωνίστηκε σε
αγώνα εμπειρίας
light contact κα-
τακτώντας και
αυτή χρυσό με-

τάλλιο, ενώ
τέλος η αθλή-
τρια ΠΙΡΣΕΚΑ-
ΡΙΟΥ ΝΙΝΑ
λόγω ενός δυ-
νατού χτυπή-
ματος στο
προσωπο, και
με απόφαση
γιατρού έχασε
την ευκαιρία
να διεκδικήσει
μια θέση στον
τελικό γυναικών –55 κιλων kick light, μένοντας στην 3η θέση
και το χάλκινο μετάλλιο.
Τις ομάδες συνόδεψε ο προπονητής Πανόπουλος Βαγγέλης.
Επόμενος "σταθμός" για τους αθλητές μας, το 2ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CHOY LEE FUT που θα πραγματοποιηθεί στις 15
Μαΐου στο Λυγουριό. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές των σχολών
μας εύχονται σε όλους καλή ανάσταση και καλό Πάσχα.

Ng Lun Ma ( )

Choy Lee Futυπάρχουν τέσ-σερα θεμελιώδεςφορμ γροθιάς. ΤοNg Lun Ma, το NgLun Chui,το  SeiMon Kiu, και τοJow Sa Ma.Το πρώτο θεμελιώ-δες φόρμ που δι-δάσκεται ο μαθητής, είναι το Ng Lun Ma.
Το χαρακτηριστικό του Ng Lun Ma, είναι ηεξάσκηση και οικοδόμηση ισχυρών πο-διών, (Ma) ευέλικτων ισχίων (Yiu) και κα-τανόηση των ώμων (Bo).Το σύνολο έχεισχεδιαστεί για να διδάξει τη σωστή χρήσητου Diu Ma του  Sei Ping Ma, Ding Ji Ma,jzeen ng Ma, loc quai ma και Nau Ma,ακολουθώντας, επαναλαμβανόμενες αλ-ληλουχίες αυτών τωνθέσεων. Η συνεχήςεπανάληψη του Da-Bo ( χτύπημα με τοώμο) και του  Se-Bo(γλίστρημα τουώμου) βοηθάει τονμαθητή να κατα-νόηση την «βιομηχα-νική» τωναρθρώσεων. ( ισχία,γόνατα, αστράγαλοικ.τ.λ.)
Το Ng Lun ma ξεκινάτην πρώτη περίοδομε βασικά μπλοκ ,όπως είναι to Yan Kiu, Soi Sao, Ding Yat,Cham kiu, και San Gan.
Η δεύτερη περίοδος εισάγει τον μαθητήστην εξάσκηση του κάτω μέρος του σώ-ματος και στην κατανόηση της «σύνδε-σης» με το επάνω.Ο μαθητής εκτελεί τη

τεχνική Hoi Ma (ανοίγονταςτο άλογο) και την  τεχνικήshou sei ping ma, ξεκινών-τας επαναλαμβανόμενες τε-χνικές προς τα δεξιά, καιύστερα προς τα αριστερά,στρίβοντας τα ισχία, εξα-σκώντας τα βασικά άλογασε χαμηλή θέση και εφαρ-μόζοντας την τεχνική ChanMa (γρήγορο τρέξιμο με τοάλογο) σε ευθεία γραμμή.Τελειώνει με την πρώτησειρά εφαρμογών με έναδεξιό  chin Naou, αριστερόYang kiu,αριστερό poonkiu, δεξιό  tsung jeung και hop sao.
Η Τρίτη περίοδος ξεκινά ξανά με τους θεμε-λιώδεις βηματισμούς και τελειώνει πάλι σεμία σειρά εφαρμογών, προς την αριστερήπλευρά αυτή τη φορά. Το πρώτο μπλοκείναι πάλι το Chin Naou, με το αριστερόχέρι και αμέσως εκτελούμε ένα  kwan kwachui ( μικρό) με το δεξί χέρι, ταυτόχροναένα αριστερό poon kiu και τελειώνουμεαυτή τη σειρά με ένα fu jow,45ο μοιρών ( νύχι της τίγρης).Η επόμενη τεχνική είναι μίασυντριπτική παλάμη με το αρι-στερό χέρι ( tsung jeung) καικλείνουμε με  hop sao.Η τέταρτη περίοδος είναι περί-που η  ίδια με τη πρώτη με τηδιαφορά ότι η σειρά εφαρμο-γών εναλλάσσεται.

Πέμπτη περίοδος και ξεκινάμεμε στριφτό άλογο (chin singuai ma) και στα δύο πόδιαεφαρμόζοντας το λάκτισμα DaGeuek. Εδώ παρατηρούμε ότιπροστίθεται και το κλεφτό άλογο  (TaoMa). Η σειρά αυτή τελειώνει με παλάμεςπεταλούδας  ( Dip Jeung) και οριζόντιεςπαλάμες ( Dan Lan) και στις δύο πλευρές.Η τεχνική  Dip Jeung  παγιδεύει τον αντί-παλο και το  Dan Lan σε συνεργασία με τοπόδι τον ανατρέπει.

Η έκτη περίοδος αρχίζει πάλι εξάσκησητων αλόγων άλλα προσθέτουμε το gwogwan ma ( κίνηση σε 90ο ) και το lok quaima ( γονατι-στό άλογο).Το επίπεδοδυσκολίαςπ α ρ α τ η -ρούμε ότιείναι πιου ψ η λ όεπειδή ταάλογα εκτε-λούνται σεδ ιαφορετ ι -κές κατευθύ-ν ε ι ς ,συνοδευό-μενα απόλακτίσματαόπως το Dageuek ( μπροστινό) ή Tsung Geuek (πλαϊνό). Κλείνουμε με την τεχνική Soi Saoκαι με ένα μπλοκ σε θέση Ταο Μα, το PitJeung.
Η εβδόμη και τελευταία περίοδος του nglun ma δίνει έμφαση, στο «βαθύ» sei pingma και στις τεχνικές Seung Mor Yue ( πιέ-ζοντας το φεγγάρι επάνω) και  Ha MorYue( πιέζοντας το φεγγάρι κάτω). Το  nglun ma κλείνει με την τεχνική Fan Sao καιτα πόδια σε θέση προσοχής όπως η αρχήτου φορμ.
Για την πρακτική όλων των παραπάνω τε-χνικών, πρέπει  ο μαθητής να μάθει και νααξιοποιήσει  επίσης το Chi. Yπάρχει μιασειρά από ήχους που προφέρονται σεσυνδυασμό με την εκτέλεση των τεχνικών.
Το Ng Lun Ma, είναι το θεμέλιο, που θαστηρίξει τις τεχνικές ο μαθητής του ChoyLee Fut και  η πύλη που πρέπει να διαβείγια να γνωρίσει τις ομορφιές  του συστή-ματος.

sifu Λαμπάδας Θεόδωρος3/5/2014

Ng Lun Ma 五輪馬 ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΦΟΡΜ


