
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ 

 
KUNG-FU, QIGONG, MEDITATION,  KICK BOXING,  

SANDA, LION DANCE,   

ΔΙΑΤΛΟΓΙΚΟ ΣΗ Ε.Ο.Γ..Κ.Φ 
Οι επιτυχίεσ για τθ ςχολι μασ ςυνεχίηονται, θ προςπάκεια  των 
ακλθτϊν και θ ςυνεχισ προπόνθςθ  αποδίδει  και τα αποτελζςματα 
είναι εμφανι. 10 χρυςά μετάλλια, 6 αργυρά και 2 χάλκινα ο 
απολογιςμόσ των ακλθτϊν μασ ςε 19  κατθγορίεσ που ζλαβαν μζροσ, 
ςτο διαςυλλογικό πρωτάκλθμα τθσ Ελλθνικισ ομοςπονδίασ Γουςοφ 
Κουνγκ-φοφ, που ζγινε τθν Κυριακι 12 Φεβρουαρίου ςτο κλειςτό 
γυμναςτιριο Λάμπροσ Κατςϊνθσ ςτθν Καλλικζα. 

Οι διακρίςεισ: 

ΔΡΔΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΡΣΩ         1
η
 θέση γυμνά χέρια νότια στυλ (Γ΄ ΚΑΣ.) 

ΜΠΡΟΤΑΛΗ ΑΓΓΔΛΙΚΗ            1
η
 θέση γυμνά χέρια  νότια στυλ   2

η 
θέση υπόλοιπα όπλα (Β΄ ΚΑΣ.) 

ΜΠΡΟΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ    1
η
 θέση γυμνά χέρια νότια στυλ 1

η
 θέση υπόλοιπα όπλα (Β΄ ΚΑΣ.) 

ΡΔΒΤΘΗ ΣΑΟ                        2
η
 θέση γυμνά χέρια νότια στυλ 2

η
 θέση υπόλοιπα όπλα (Β΄ ΚΑΣ.) 

ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΗΛΙΑΝΑ 1
η
 θέση γυμνά χέρια  νότια στυλ 2

η
 θέση μακριά όπλα (Α΄ ΚΑΣ.) 

ΣΙΓΚΑ ΘΔΟΓΟΗ                  1
η
 θέση γυμνά χέρια νότια στυλ 1

η
 θέση κοντά όπλα (Α΄ ΚΑΣ.) 

ΛΙΟΝΣΟ ΜΙΥΑΛΗ                     3
η
  θέση μακριά  όπλα (Α΄ ΚΑΣ.) 

ΛΙΟΝΣΟΤ ΙΩΑΝΝΑ                       1
η
 θέση γυμνά χέρια  νότια στυλ 2

η
 θέση κοντά όπλα (Α΄ ΚΑΣ.) 

ΛΑΜΠΑΓΑ ΜΑΡΙΑ                        1
η
 θέση γυμνά χέρια νότια στυλ 3

η
  θέση μακριά όπλα (Α΄ ΚΑΣ.) 

ΣΑΡΑΒΙΡΑ ΣΔΛΛΑ                      1
η
 θέση γυμνά χέρια νότια στυλ 2

η
  θέση κοντά όπλα (Α΄ ΚΑΣ.) 

 

Σθν Κυριακι 30 Απριλίου κα 
πραγματοποιθκεί το 3ο Εςωτερικό 
πρωτάκλθμα των ςχολϊν μασ, ςτο 
κλειςτό Γυμναςτιριο Άργουσ. Κα 
πραγματοποιθκοφν κατθγορίεσ 
Σαολοφ και αγϊνων. Είναι μια 
ςθμαντικι ευκαιρία για όλουσ να 
ςυμμετζχουν  ςε αυτό το γεγονόσ 
και ιδιαίτερα ςτουσ καινοφριουσ 
μακθτζσ, για απόκτθςθ εμπειρίασ 
και γνωριμίασ, ενόψει μεγαλυτζρων  
αγϊνων. 

3ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΡΩΣ. C.L.F 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΟ ΚΑΜΠ ΚΤΜΗ ΕΤΒΟΙΑ 1 ΜΕ 7 ΙΟΤΛΙΟΤ 
1 Λουλίου με 7 Λουλίου κα πραγματοποιθκεί το Προπονθτικό Καμπ των ςχολϊν Choy Lee Fut  (Ναφπλιο, Κρανίδι, 
Άργοσ, Ακινα, Λυγουριό) ςε ςυνεργαςία με τισ ςχολζσ Σάο Κλαμπ  ςτο ξενοδοχείο kymi palace ςτθν Ευβοια.  
www.kymipalace.gr . Κόςτοσ ςυμμετοχισ  το άτομο 
6 νφχτεσ  310€ (ςυμπεριλαμβάνονται: διαμονι ςε τρίκλινα δωμάτια, πρωινό, μεςθμεριανό, βραδινό, 
μεταφορικά, προπονιςεισ) 
*Παιδιά δθμοτικοφ μόνο  με ςυνοδεία γονζων. Κρατιςεισ κζςεων με προκαταβολι 100 € εωσ 30 Μαΐου 2017. 

www.choyleefut.gr www.palamidio.gr www.qigong.gr  Τεύχος  3 – Φεβρουάριος 2017 

K
u

n
g-

fu
  

Κοπι Βαςιλόπιτασ και βραβεφςεισ 
 
Σθν πρωτοχρονιάτικθ πίτα του ζκοψε θ ςχολι  το βράδυ 
του αββάτου 28 Λανουαρίου  ςτο ξενοδοχείο 
JOHN&GEORGE ςτο Σολό. Θ αίκουςα γζμιςε από 
μακθτζσ, γονείσ αλλά και φίλουσ τθσ ςχολισ. Ο 
δάςκαλοσ  Λαμπάδασ Θεόδωροσ,  και θ δαςκάλα 
Κοκκινάκθ Άννα αφοφ καλωςόριςαν  τουσ 
παρευριςκόμενουσ, ευχικθκαν ςε όλουσ υγεία και ζνα 
επιτυχθμζνο και δθμιουργικό 2017. Θ θμζρα ςυνζπεςε 
με τθν Κινεηικι Πρωτοχρονιά και ςυγκεκριμζνα τθ 
χρονιά του  Πετεινοφ.  Επίδειξθ κουνγκ φου  ζγινε από  
μικροφσ και μεγάλουσ μακθτζσ τθσ ςχολισ, ενϊ μετά τθν 
αναςκόπθςθ του προθγοφμενου ζτουσ, υπιρχε 
παράδοςθ επαίνων ςτουσ διακρικζντεσ κατά  ζτοσ 2016 
αλλά και ατόμων που ξεχϊριςαν μζςα ςτθ χρονιά. 
Επίςθσ λαχειοφόρο αγορά πραγματοποιικθκε για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ομάδασ που κα ςυμμετζχει ςτο ευρωπαϊκό 
πρωτάκλθμα το Μάιο ςτθ Γεωργία. Για τθν ιςτορία το 
φλουρί κζρδιςε ο μακθτισ Αντωνόπουλοσ Αριςτείδθσ 
και ζνα διιμερο ςτο ξενοδοχείο Κφμθ Palace  θ μακιτρια 
Σαραβίρα τζλλα.  
 

 

Athens challenge 2017 

18
Ο
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ KUNG-FU  

ΠΡΩΣ/ΜΑ Σο αββατοκφριακο 8 και 9 
Απριλίου κα πραγματοποιθκεί το 
18ο Πανελλινιο πρωτάκλθμα τθσ 
Ε.Ο.Γ..Κ.Φ ςτο κλειςτό Βαρζων 
ακλθμάτων ςτα Αν. Λιοςίων. 
 

 
 

 
Από 14 ζωσ και 22 Μαΐου θ ςχολι 
μασ κα ςυμμετζχει ςτο 
Πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα kung-
fu που κα γίνει ςτθν Σιφλίδα τθσ 
Γεωργίασ. Σο πρωτάκλθμα αυτό 
είναι μοριοδοτοφμενο από τθ Γ.Γ.Α. 
Οι ακλθτζσ που κα διακρικοφν 
μποροφν να κάνουν χριςθ του 
ακλθτικοφ νόμου για ειςαγωγι 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

4
ο
 ΠΑΝ/ΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ KUNG FU 

THE ART OF WUSHU 

Θ ςχολι μασ κα ςυμμετζχει ςτο 
διαςυλλογικό πρωτάκλθμα ¨THE 
ART OF WUSHU¨ ςτισ 12 Μαρτίου 
ςτο κλειςτό των Άνω Λιοςίων.  
 

“Ένα ταξίδι χιλιάδων μέτρων 
ξεκινά με ένα απλό βήμα” 

 

http://www.kymipalace.gr/
http://www.choyleefut.gr/
http://www.palamidio.gr/
http://www.qigong.gr/
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O sifu Gaspar Garcia το 
αββατοκφριακο 18 και 19 
Φεβρουαρίου, ιρκε ςτo 
Ναφπλιο καλεςμζνοσ των 
ςχολϊν μασ και δίδαξε τουσ 
μακθτζσ μασ. 
Είναι μεγάλθ τιμι και ευκαιρία 
οι μακθτζσ να διδάςκονται από 
δάςκαλουσ του βελθνεκοφσ 
του sifu Gaspar. 

εμινάρια με τον sifu Gaspar Garcia 

Σθν Κυριακι δίδαξε τεχνικζσ Luohan Qigong ςε εκπαιδευτζσ και  
προχωρθμζνουσ μακθτζσ. Σα ςεμινάρια πραγματοποιικθκαν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ  του κλειςτοφ γυμναςτθρίου του Διμου Ναυπλίου. 
Επί τθ ευκαιρίασ να ευχαριςτιςουμε τον ΔΟΠΠΑΣ για τθν 
παραχϊρθςθ.Είναι μεγάλθ τιμι και ευκαιρία οι μακθτζσ να 
διδάςκονται από δάςκαλουσ του βελθνεκοφσ του sifu Gaspar. 
 

ε ζνα από τα μεγαλφτερα πρωτακλιματα πολεμικϊν τεχνϊν ςτθν Ευρϊπθ, ςυμμετείχαν οι ςχολζσ 
Choy Lee Fut Ναυπλίου, Άργουσ, και Λυγουριοφ  το άββατο 4 Φεβρουαρίου, ςτο ολυμπιακό 
ςτάδιο πάλθσ των Α. Λιοςίων και κατετάγθ 5

θ
 ανάμεςα ςε 105 ςυλλόγουσ που ςυμμετείχαν, 

ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία των διοργανωτϊν. Θ ομάδα αποτελοφνταν από 28  ακλθτζσ ςτο 
ςφνολο τθσ, 13 ακλθτζσ ςε κατθγορίεσ παραδοςιακϊν taolu ςτο αγϊνιςμα του Kung Fu και 15 
ακλθτζσ ςε κατθγορίεσ kick light ςτο αγϊνιςμα του Kick Boxing. Θ ακλθτζσ που αγωνίςτθκαν ςτισ 
κατθγορίεσ των taolu ζκαναν μια άκρωσ επιτυχθμζνθ εμφάνιςθ κατακτϊντασ ςθμαντικζσ 
διακρίςεισ. Θ ομάδα βρίςκεται ςε εξαιρετικι περίοδο κακϊσ προετοιμάηεται για το ευρωπαϊκό 
πρωτάκλθμα παραδοςιακοφ Wushu Kung Fu τον Μάιο ςτθν Γεωργία. 
Καλι εμφάνιςθ πραγματοποίθςαν και οι ακλθτζσ  ςτο kick light παρά τθν κοφραςθ τθσ πολφωρθσ 
αναμονισ. το κομμάτι τθσ διαιτθςίασ θ ςχόλθ μασ εκπροςωπικθκε από τθν Μαρία Λαμπάδα 

ATHENS CHALLENGE 2017 

Σο άββατο δίδαξε τθ φόρμα 

Guo Wan Dai Do  九環大刀   
(Σο μεγάλο μαχαίρι των 9 δαχτυλιδιών) 

ςε μακθτζσ των ςχολϊν 
Ναυπλίου, Άργουσ, Κρανιδίου 
και Ακινασ. υμμετείχαν 39 
μακθτζσ  ο δάςκαλοσ Mihai 
Tatarou από Ρουμανία που 
ιρκε με 3 μακθτζσ του ειδικά 
για το ςεμινάριο, ο sifu 
Ελευκερίου, ο sifu Δζδεσ, θ 
δαςκάλα Κοκκινάκθ Άννα, οι 
εκπαιδευτζσ Παναγιωτάκθσ 
Δθμιτρθσ, Πανόπουλοσ 
Βαγγζλθσ και φυςικά ο sifu 
Λαμπάδασ κ. που οργάνωςε το 
ςεμινάριο. Σο Guo Wan Dai Do  
είναι ζνα εντυπωςιακό όπλο 
του kung-fu και ανικει ςτα 
προχωρθμζνα όπλα του Choy 
Lee Fut. Σο όπλο αυτό 
διαγωνίηεται ςτθν κατθγορία, 
Τπόλοιπα όπλα τθσ Ε.Ο.Γ..Κ.Φ. 

 
O sifu Λαμπάδασ Κεόδωροσ 
προτάκθκε από τον Πρόεδρο 
τθσ Σεχν. Επιτροπισ τθσ 
Ε.Ο.Γ..Κ.Φ, κ. Κυριάκο 
Ελευκερίου να υπθρετιςει 
τθν ομοςπονδία ωσ μζλοσ τθσ 
τεχνικισ επιτροπισ.  Ο sifu 
Λαμπάδασ κα είναι 
υπεφκυνοσ για τα 
παραδοςιακά Σαολοφ. 
Επίςθσ ςτθν επιτροπι νοτίων 
ςυςτθμάτων κα είναι 
υπεφκυνθ θ κ. Κοκκινάκθ και 
μζλοσ ο sihing Πανόπουλοσ 
Βαγγζλθσ 
 
 

 

Ο sifu Lampadas μζλοσ 
τθσ Σεχν. Επιτροπισ 

Ανακοινώκθκε θ θμερομθνία 
για το Παλαμιδειο 
πρωτάκλθμα του 2017. 
Κα πραγματοποιθκεί το 
αββατοκφριακο 18 & 19 
Νοεμβρίου ςτο κλειςτό 
Γυμναςτιριο Ναυπλίου. Αυτό 
είναι το 11

ο
 Παλαμιδειο που 

διοργανϊνει ο ςφλλογόσ μασ 
και θ επιτυχία είναι ςίγουρθ!! 
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  sifu Λαμπάδασ κεόδωροσ 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΒΒΑΣΟ 

5:30-6:30 
Kung-fu 

5:30-6:30 
Kung-fu 

5:30-6:30 
Kung-fu 

5:30-6:30 
Kung-fu 

5:00-6:00 
sansou 

5.00-6.30 
sansou 

 6:30-7:30 
Kung-fu 

6:30-7:30 
sansou 

6:30-7:30 
Kung-fu 

6:30-7:30 
sansou 

6:00-7:30 
sansou 

7:30-9:00 
Kung-fu 

7:30-9:00 
Kung-fu 

7:30-9:00 
Kung-fu 

7:30-9:00 
Kung-fu 

7:30-9:00 
sansou 

9:00-10:30 
sansou 

9:00-10:00 
qigong 

9:00-10:30 
9:00-10:30 

qigong 
 

 

Oι πρϊτεσ κζςεισ ςε πολλά 
διαςυλλογικά και ανοικτά 
πρωτακλιματα, θ πρϊτθ κζςθ ςτο 
Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Κουνγκ-
Φου του 2004 ςτθ Γλυφάδα 
Αττικισ , ςτθν κατθγορία «νότια 
φορμσ γυμνά χζρια», και το χρυςό 
μετάλλιο ςτο  2ο Παγκόςμιο 
Πρωτάκλθμα Παραδοςιακοφ 
Κουνγ-Φου ςτθν Κίνα Σον 
Οκτϊβριο του 2006. Ωσ 
διοργανωτισ ζχει να παρουςιάςει 
τρία μεγάλα φεςτιβάλ μαχθτικϊν 
τεχνϊν, πάρα πολλζσ επιδείξεισ, 
και βζβαια το Παλαμιδειο 
Πρωτάκλθμα Μαχθτικϊν Σεχνϊν 
που διοργανϊνει κάκε χρόνο ςτο 
Ναφπλιο.Ζχει φοιτιςει ςε δφο 
ςχολζσ προπονθτϊν Γουςου-
Κουνγκ-φου το 2003 και το  2005 
τθσ  Γενικισ Γραμματείασ 
Ακλθτιςμοφ κατζχοντασ το 
δίπλωμα προπονθτι Γουςοφ Βϋ 
Κατθγορίασ. Είναι παντρεμζνοσ, 
ζχει δφο παιδιά, ηει ςτο Ναφπλιο 
και εργάηεται ςτο Τπουργείο 
Πολιτιςμοφ. 
 

ΜΑΡΣΙΟ 2017 
5 ΚΤΡΛΑΚΘ ΜΑΡΑΚΩΝΛΟ ΝΑΤΠΛΛΟΤ 
12 ΚΤΡΛΑΚΘ «THE ART OF WUSHU» ΛΛΟΛΑ 
18 & 19 Μαρτίου OPEN FREE STYLE (ΠΕΡΛΣΕΡΛ) 
18 ΚΤΡΛΑΚΘ ΕΜΛΝΑΡΛΑ ΚΡΛΣΩΝ ΣΘ ΕΟΓΚΦ 
ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 
8-9- ΠΑΡΑΚΕΤΘ-ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΛΑΚΘ  Πανελλινιο ΕΟΓΚΦ ( 
Λιόςια ) 
12 ΕΩ ΚΑΛ 19  ΠΑΧΑ ΚΛΕΛΣΑ 
30 ΚΤΡΛΑΚΘ 3

Ο
 ΕΩΣΕΡΛΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ CHOY LEE FUT ΑΡΓΟ 

ΜΑΪΟ 2017 
1 ΔΕΤΣΕΡΑ  ΠΡΩΣΟΜΑΓΛΑ  Κλειςτά 
6 ΑΒΒΑΣΟ 1ST WAI HONG FU JOW PAI TOURNAMENT (ΑΚΘΝΑ) 
14 ΕΩ 22 ΜΑΪΟΤ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΛΚΟ 
ΠΡΩΣΑΚΛΘΜΑ  ΚΟΤΝΓΚΦΟΤ  (ΣΛΦΛΤΔΑ )  
27  ΑΒΒΑΣΟ ΦΕΣΛΒΑΛ ΕΟΓΚΦ 
28 ΚΤΡΛΑΚΘ  ΚΤΠΕΛΟ ΕΟΓΚΦ 
ΙΟΤΝΙΟ 2017 
16 ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΕΞΕΣΑΕΛ ΗΩΝΩΝ  ΚΡΑΝΛΔΛ 
26 ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΞΕΣΑΕΛ ΝΑΤΠΛΛΟ-ΑΡΓΟ 
ΙΟΤλΙΟ 2017 

Γεννικθκε το 1970 ςτθν πόλθ του 
Άργουσ. Ξεκίνθςε kungfu ςτθ 
ςχολι του κ. Ανδρονικίδθ το 1985. 
Από το  1988  διδάςκει ςτο 
Ναφπλιο.Σο 1995 άρχιςε τθν 
εκμάκθςθ και τθν διδαχι του choy 
lee fut kung fu υπό τθν επίβλεψθ 
του master Gaspar Garcia 
ςυνεχίηοντασ τθν μελζτθ και τθν 
εκβάκυνςθ τθσ τζχνθσ ζωσ και 
ςιμερα. Ωσ ακλθτισ ζχει λάβει 
μζροσ ςε πολλζσ  επιδείξεισ και 
πρωτακλιματα  και 
ζχει   διακρικεί ατομικά όςο και 
ομαδικά με τουσ μακθτζσ του. Από 
τισ ςθμαντικότερεσ διακρίςεισ: 
είναι οι πρϊτεσ κζςεισ ςτα 
πρωτακλιματα τθσ Ο.Κ.Φ.Ε.( 
ομοςπονδία Κουνγκ-φου Ελλάδασ 
)  το 1988, 89, 90, 91, 
 

Εργαςία του Κων/νου Δεδεμπίλθ… 

ςυνακλθτϊν μου. Σο Κung-Fu μου 
προςφζρει ικανοποίθςθ και 
αςφάλεια.  Μζςω του ακλιματοσ 
αυτοφ το ςϊμα μου δυνάμωςε 
ενϊ βελτιϊκθκε και θ φυςικι μου 
κατάςταςθ. Εκτόσ από τθν 
ςωματικι ανζπτυξα και 
πνευματικι υγεία κακϊσ θ 
πολεμικι αυτι τζχνθ περικλείει 
μια ευρφτερθ  καλλιζργεια. Ωσ 
αποτζλεςμα των βαςικϊν αρχϊν , 
οι οποίεσ υπεφκυνα ζχουν 
μεταδοκεί ςε εμζνα από τθν ςχολι 
μου , ζχω πλζον τθν ικανότθτα να 
λειτουργϊ και να ςυνεργάηομαι 
άρτια ςε μία ομάδα κακϊσ και να 
ςυμπεριφζρομαι ευπρεπϊσ . 
υμπεραςματικά τα οφζλθ που 
ζχω αποκομίςει κατά τθν διάρκεια 
τθσ εναςχόλθςθσ μου με το Kung-
Fu είναι πολλά και χριςιμα ςε 
όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ μου. 
 

ΙΟΤΝΙΟ 2017 
16 ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΕΞΕΣΑΕΛ ΗΩΝΩΝ  ΚΡΑΝΛΔΛ 
26 ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΞΕΣΑΕΛ ΝΑΤΠΛΛΟ-ΑΡΓΟ 
ΙΟΤΛΙΟ 2017 
1 -7 ΛΟΤΛΛΟΤ ΠΡΟΠΟΝΘΣΛΚΟ CAMP ΚΤΜΘ ΕΤΒΟΛΑ 
ΕΠΛΔΕΛΞΘ ΔΘΜΘΣΑΝΑ (ΑΝΑΜΕΝΟΤΜΕ ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ) 
29 ΑΒΒΑΣΟ ΕΠΛΔΕΛΞΘ ΛΛΜΑΝΛ ΝΑΤΠΛΛΟΤ 
 
ΑΤΓΟΤΣΟ 
 
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2017 
4 ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΝΑΡΞΘ ΜΑΚΘΜΑΣΩΝ 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 
3,4, και 5 ΠΑΡΑΚΕΤΘ, ΑΒΒΑΣΟ  ΚΑΛ ΚΤΡΛΑΚΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΛΟ 
ΠΡΩΣΑΚΛΘΜΑ ΚΛΚ ΜΠΟΞΛΝΓΚ ΕΩ 18 ΕΣΩΝ 
18-19 ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΛΑΚΘ ΠΑΛΑΜΘΔΕΛΟ ΝΑΤΠΛΛΟ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 
16, και 17 ΑΒΒΑΣΟ  -ΚΤΡΛΑΚΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΠΡΩΣΑΚΛΘΜΑ ΚΛΚ 
ΜΠΟΞΛΝΓΚ (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΛΚΩΝ) 
 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 

Μετά από μια πορεία 6 χρόνων 
ςτθ ςχολι του Choy Lee Fut 
ςυνειδθτοποίθςα ότι το Kung-Fu 
μου ζχει προςφζρει πολλά τόςο 
ςτον τομζα τθσ προςωπικότθτασ 
και του χαρακτιρα μου όςο και 
ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ 
κακθμερινότθτασ μου. 
υγκεκριμζνα, μζςω τθσ ςκλθρισ 
δουλειάσ και ακολουκϊντασ τισ 
οδθγίεσ και τισ ςυμβουλζσ του 
δαςκάλου μου, κατάφερα να 
εξελίξω τισ δεξιότθτεσ και τισ 
ικανότθτεσ μου ςε αυτό το 
άκλθμα. Ζμακα να ζχω 
περιςςότερθ υπομονι κακϊσ και 
να επιμζνω ςτουσ ςτόχουσ μου. 
Πλζον μπορϊ  να 
αντιμετωπίηω  τισ δυςκολίεσ ςαν 
ζνα βιμα που κα με φζρει πιο 
κοντά ςτο να επιτφχω τον ςτόχο 
μου. Απζκτθςα περιςςότερθ 
αυτοπεποίκθςθ και 
αυτοεκτίμθςθ  και κατάφερα να 
ελζγχω καλφτερα τον εαυτό μου 
και τισ αντιδράςεισ μου. 
Επιπλζον ,διδάχκθκα τον 
ςεβαςμό ωσ προσ τον εαυτό μου 
και τον δάςκαλό μου και ζμακα 
να μθν υποτιμϊ τισ δυνάμεισ των 
ςυνακλθτϊν μου 
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Σο Sanda είναι το επίςθμο full contact  μαχθτικό άκλθμα του μοντζρνου Wushu/Kung Fu που 
εξελίςςεται ραγδαία ςε δθμοτικότθτα ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Η ιςτορία: Τπάρχουν πολλζσ 
διαφορετικζσ περιγραφζσ τθσ ιςτορίασ του Sanshou (ελεφκερο χζρι) ι Sanda όπωσ είναι το 
παραδοςιακότερο όνομα του (το οποίο ςθμαίνει ελεφκερθ πάλθ).Σο «Sanda» αποτελεί 
ςφγχρονθ μορφι τoυ παραδοςιακοφ τρόπου μάχθσ που γινότανε ςε Lei Tai («ανυψωμζνθ 
παλαίςτρα» ςτα κινεηικά) το οποίο  εντάςςεται ςτα πλαίςια του Wu Shu. 
Οι πρϊτοι αγϊνεσ ςε Lei Tai εμφανίηονται ςτθν Κίνα τθν περίοδο τθσ δυναςτείασ ονγκ (Song) 
(10οσ -13οσ αι.), αν και οι απαρχζσ του SANDA χρονολογοφνται πολφ παλιότερα από τθν 
περίοδο τθσ δυναςτείασ  Κιν (Qin) (3οσ π.Χ. αι.). Ιταν αγϊνεσ πυγμαχίασ που γίνονταν πάνω ςε 
μια ανυψωμζνθ εξζδρα μπροςτά  ςε κοινό.Οι αγωνιηόμενοι κατείχαν πλιρωσ όλεσ τισ γνϊςεισ 
και τεχνικζσ του Wu Shu, ενϊ ςυχνά κατά τον αγϊνα χρθςιμοποιοφςαν και όπλα Wu Shu. Ιταν 
αυτοςχζδιοι αγϊνεσ που ξεκινοφςαν με τθν πρόκλθςθ  κάποιου που ικελε να κυριαρχιςει ςε 

μια περιοχι. τεκόταν ςε μια ανυψωμζνθ εξζδρα ενόσ χωριοφ και προκαλοφςε όποιον ικελε να αγωνιςτεί μαηί του. τθν πρόκλθςθ 
ανταποκρίνονταν τότε όςοι εξαςκοφνταν ςτισ πολεμικζσ τζχνεσ και ικελαν να αποδείξουν πωσ θ τζχνθ τουσ ιταν ανϊτερθ από των υπολοίπων. Οι 
αγϊνεσ ιταν πολλοί ςκλθροί και οδθγοφςαν ςτον ςοβαρό τραυματιςμό των αγωνιηομζνων. Πολλζσ  φορζσ οι αγωνιηόμενοι υπζγραφαν και 
ςυμβόλαιο ότι κα αγωνιςτοφν μζχρι κανάτου. Νικθτισ αναγορευόταν ο καλφτεροσ μαχθτισ τθσ περιοχισ και το ςτιλ τθσ πολεμικισ τζχνθσ του 
κεωροφνταν το καλφτερο, γι’ αυτό και πολφ ςυχνά φςτερα από τθ νίκθ του ίδρυε και ςχολι εκπαίδευςθσ. Οι ςκλθροί αγϊνεσ SANDA ςε Lei Tai 
ςυνεχίςτθκαν ωσ τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα., όταν κεωρικθκε απαραίτθτο να οριςτοφν κανόνεσ προκειμζνου να προςτατεφονται οι αγωνιηόμενοι 
από ςοβαρά χτυπιματα ι το κάνατο,  Για τθν αςφάλεια των ακλθτϊν του Sanda υιοκετικθκε θ χριςθ προςτατευτικϊν ( κάςκα – γάντια –
κϊρακασ –επικαλαμίδεσ). Για να είναι οι αγϊνεσ πιο κεαματικοί και με γριγορθ ροι θ μάχθ δεν ςυνεχίηεται μετά τθν πτϊςθ ςτο ζδαφοσ και 
απαγορεφκθκαν τεχνικζσ ςτραγγαλιςμϊν –κλειδωμάτων. ιμερα: Εκτόσ από τθ μεγάλθ ανάπτυξι του ςτθ χϊρα καταγωγισ του-τθν Κίνα-
ςταδιακά το Sanda αρχίηει να κατακτά ολόκλθρο τον κόςμο . Σο 2008 ςυμμετείχε για πρϊτθ φορά ωσ επίδειξθ ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 
Πεκίνο και αναμζνεται θ ζνταξι του ωσ ολυμπιακό άκλθμα. Σο sanda ςτθν Ελλάδα: H Ελλθνικι Ομοςπονδία Γουςοφ Κουνγκ Φου (Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.) 
ιδρφκθκε το 1993 αντικακιςτϊντασ τθν μζχρι τότε Ομοςπονδία Κουνγκ Φου Ελλάδοσ (ΟΚΦΕ). Σα ενεργά μζλθ τθσ ςυνεχϊσ αυξάνονται , γενιζσ 
νζων ακλθτϊν εκπαιδεφονται και προβάλλουν τθν χϊρα μασ 
ςτθν ευρωπαϊκι και παγκόςμια ακλθτικι ςκθνι ςθμειϊνοντασ 
ςυνεχϊσ επιτυχίεσ 
Σο Sanda-Sanshou ζχει χαρακτθριςτεί «Μαχθτικό άκλθμα 
τθσ νζασ χιλιετίασ» από το περιοδικό πολεμικών τεχνών 
COMBAT . Η ποικιλία των τεχνικών, το ςπουδαίο κζαμα, ο 
ρεαλιςμόσ και θ ζμφαςθ ςτθν αςφάλεια των ακλθτών που 
ςυμμετζχουν, αποτελοφν εγγφθςθ για τθν ταχφτατθ 
εξάπλωςθ του επίςθμου αγωνίςματοσ μάχθσ πλιρουσ 
επαφισ… ςθμειώςτε τον όρο Sanda, ςε λίγο καιρό κα το 
ακοφτε όλο και πιο ςυχνά. 

 
 

 
  

Sei: τζςςερα ςτθν κινζηικθ γλϊςςα, Ping: επίπεδθ, ςτακερι, ςτερεά, οριηόντια, Ma: άλογο 
Είναι θ κεμελιϊδθσ ςτάςθ του Choy Lee Fut, γνωςτι ωσ ςτάςθ του αλόγου. Λςχυρι και 
ςτακερι, κατά τθν οποία το βάροσ του ςϊματοσ ςτθρίηεται εξίςου και ςτα δφο πόδια. 

Σο sei ping ma μιμείται τον κινζηικο αρικμό τζςςερα, 四 ο οποίοσ μοιάηει με ζνα τετράγωνο 
και αναφζρεται ςτισ γωνίεσ που ςχθματίηονται απότουσ μθροφσ, τα δφο πόδια και το 
πάτωμα. Σθ ςωςτι απόςταςθ των ποδιϊν ςτο sei ping ma τθν βρίςκουμε με τον ζξθσ 
τρόπο. Σοποκετοφμε τα πόδια ενωμζνα και διαχωρίηουμε τισ άκρεσ των ποδιϊν προσ τα 
ζξω όςο το δυνατόν περιςςότερο χωρίσ να μετακινιςουμε τισ φτζρνεσ. τθ 
ςυνζχεια, κινοφμαι προσ τα ζξω τισ φτζρνεσ, ςτθριηόμενοι ςτα δάκτυλα. Σζλοσ φζρνουμε τα 
πόδια μασ κάκετα προσ τα εμπρόσ και λυγίηουμε τα γόνατα ζτςι ϊςτε να «κακίςουμε πάνω 
ςτο άλογο». το sei ping ma, τα ιςχία είναι ανοιχτά, τα γόνατα προσ τα ζξω, θ πλάτθ είναι 
ίςια, οι ϊμοι χαλαροί, το ςτικοσ είναι ανοικτό, οι αγκϊνεσ ελαφρϊσ προσ τα εμπρόσ και τα 
χζρια ςφίγγουν ελαφρά ςτθ μζςθ. Είναι ςθμαντικό να διατθρείτε θ ενζργεια ςτο Dan 
Tien. Οι μθροί είναι ςχεδόν παράλλθλα με το πάτωμα και τα γόνατα είναι ακριβϊσ πάνω 
από τισ άκρεσ των δακτφλων. Σο Sei Ping Ma μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μετωπικά, πλάγια, 
προσ τα αριςτερά ι προσ τα δεξιά 

  

Sei Ping Ma ( 四平馬 )- τετράγωνο άλογο  

 SANDA (Κινζηικο Kick Boxing) 

CHOY LEE FUT HELLAS- ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΗ 
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