
Εξαιρετική πα-
ρουσία στο
“1ST CAI LI FO &

HONG JIANG
(HUNG GAR) CUP”
που έγινε στην Κρα-
κοβία της Πολωνίας
το διάστημα 10 με 13
Δεκεμβρίου, απο-
σπώντας 9 μετάλλια
σε 9 συμμετοχές
πραγματοποίησε η
σχολή μας. Οι
χώρες που πήραν
μέρος ήταν η Ελ-
λάδα, Πολωνία,
Ρουμανία, Γερμανία,
Ρωσία, Ισπανία, Λε-
τονία Εσθονία, και
Πορτογαλία.
Επίσης ο Πανόπου-
λος Ευάγγελος διε-
τέλεσε κριτής και τις
τρεις ημέρες υπό την
εποπτεία, του Head judge, Haojun Zhuo.
Η φιλοξενία της πολωνικής ομοσπονδίας
ήταν άψογη. Διοργανώτρια αρχή του
πρωταθλήματος, όπως γνωρίζεται ήταν

η Ewuf, και υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου τουρισμού και αθλητισμού, της πο-
λωνικής ομοσπονδίας wushu, της
κινεζικής πρεσβείας, και την πόλη της

Κρακοβίας.
Αναλυτικά οι διακρίσεις: 9 συμμετοχές 9
μετάλλια.
3 χρυσά, 5 αργυρά και 1 χάλκινο.

Εξαιρετική παρουσία στην Πολωνία 
στο “1ST CAI LI FO & HONG JIANG (HUNG GAR) CUP” 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ : 1

ΔΙΕΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

sifu Λαμπάδας Θεόδωρος  (κατηγορία 41-65 ετών)

1η  θέση γυμνά χέρια ( Αρχικό επίπεδο)
2η θέση στο moi fa darn dao (κυρτό σπαθί)

2η θέση γυμνά χέρια (Ba gwa)
Λαμπάδας Κώστας (κατηγορία 12-14 ετών)

1η θέση μακριά όπλα
1η θέση κοντά όπλα
2η θέση γυμνά χέρια

2η θέση στα δίπλα σπαθιά
Πανόπουλος Βαγγέλης (κατηγορία 18-41 ετών)

3η θέση moi fa darn dao (κυρτό σπαθί)
Τσίγκας Θεοδόσης (κατηγορία 15-17 ετών)

2η θέση moi fa darn dao (κυρτό σπαθί)



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΦΛΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ: WWW.CHOYLEEFUT.GR

Πιστοποίηση επιπέδων (ζώνες)
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
εξετάσεις και πιστοποίηση επιπέ-
δων (ζώνες) στο σύστημα του
Choy Lee Fut Kung Fu την Κυ-
ριακή 20 Δεκεμβρίου στη σχολή
της κ. Κοκκινάκη στο Άργος.
Εξετάστηκαν εξήντα μαθητές σε
δύο γκρουπ για τα αρχικά επί-
πεδα. 
Οι μαθητές παρουσίασαν στην
επιτροπή βασικές τεχνικές, λακτί-
σματα, γροθιές, βηματισμούς και
ανάλυση τεχνικών.
Η εξεταστική επιτροπή αποτελούν-
ταν από τον κ. Λαμπάδα, (Ναύ-
πλιο)  την κ. Κοκκινάκη (Άργος)
τον κ. Ταμπουρατζή (Λυγουριό)
και τον κ. Ελευθερίου. (Χαλάνδρι)

Σεμινάριο Κριτών στο Κουνγκ φου
Σεμινάριο κρι-
τών Ταολού
πραγματο-
ποιήθηκε το
Σάββατο 30
Ιανουαρίου
στην έδρα
της Ελληνικής
ομοσπονδίας
Κουνγκ Φου
στο κλειστό
γυμναστήριο
της Πάλης
στα Α΄. Λιό-
σια.

Δάσκαλοι από συστήματα που εκπρο-
σωπούν, παρουσίασαν και ανέλυσαν τα
βασικά χαρακτηρίστηκα του στυλ τους,
έτσι ώστε  οι κριτές στα επερχόμενα δια-
συλλογικά και ιδιαίτερα, στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα να έχουν καλύτερη γνώση
στη διαφορετικότητα των συστημάτων.
Ο sifu Λαμπάδας Θεόδωρος εκπροσω-
πώντας το στυλ του Choy Lee Fut, εξή-
γησε τα σημεία που πρέπει οι κριτές να

δείξουν ιδιαίτερη  προσοχή. Στους  βασι-
κούς βηματισμούς, στην κινησιολογία,
στη ροή, στο μαχητικό πνεύμα, και τη
δομή των Ταολού.
Τα μέλη και αθλητές που συμμετείχαν
στο σεμινάριο από τις σχολές Choy Lee
Fut είναι: ο Πανόπουλος Βαγγελης, η
Λαμπάδα Μαρία του Θεοδώρου, η Λαμ-
πάδα Μαρία του Χρήστου, ο Σταθόπου-
λος Γεώργιος, και ο Παναγιωτάκης
Δημήτρης.
Από πλευράς
μας, θεωρούμε
ότι αυτή είναι η
αρχή για να μπει
μία σειρά στα συ-
στήματα και ένα
«ξεκαθάρισμα» και
γι’ αυτό το λόγο
δίνονται συγχαρη-
τήρια στη τεχνική
επιτροπή της ομο-
σπονδίας για
αυτή την συνάν-
τηση.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε η σχολή CHOY LEE FUT Ναυ-
πλίου, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο
JOHN&GEORGE στο Τολό. Η αίθουσα γέμισε από μαθητές, γο-
νείς αλλά και φίλους της σχολής. 
Ο δάσκαλος της σχολής Λαμπάδας Θεόδωρος, αφού καλω-
σόρισε τους παρευρισκόμενους, ευχήθηκε σε όλους υγεία και
ένα επιτυχημένο
και δημιουργικό
2016. 
Η εκδήλωση συν-
δυάστηκε με επί-
δειξη από τους
μικρούς και μεγά-
λους μαθητές της
σχολής. 
Μετά το τέλος της
επίδειξης έγινε πα-
ράδοση επαίνων
στους διακριθέν-

τες μαθητές  κατά  έτος 2015 αλλά και ατόμων που ξεχώρισαν
μέσα στη χρονιά. 
Για την ιστορία το φλουρί κέρδισε ο αθλητής Μιτσινίγκος Πανα-
γιώτης το οποίο αναλογούσε σε ένα σετ εξοπλισμού.
Τέλος, ύστερα από την κοπή της πίτας η βραδιά συνεχίστηκε με
ζωντανή μουσική και πολύ χορό από όλους

Κοπή της βασιλόπιτας για τις σχολές CHOY LEE FUT



Σημαντικές διακρίσεις στο ATHENS CHALLENGE στα Άνω Λιόσια

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι αθλητές  μας  στο ATHENS
CHALLENGE σε ένα απo  τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα πολε-
μικών τεχνών στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε το Σαββα-
τοκύριακο 6 και 7 Φεβρουαρίου, στο ολυμπιακό στάδιο πάλης
των Α. Λιοσίων. Οι αθλητές μας συμμετείχαν την πρώτη μέρα
σε κατηγορίες Taolu και Όπλα στο παραδοσιακό κομμάτι ενώ

στο αγωνιστικό συμμετείχαν σε Light  contact, Kick light, την
δεύτερη μέρα αγωνίστηκαν σε κατηγορίες Point Fihting
Τις ομάδες συνόδεψαν οι δάσκαλοι Λαμπάδασ Θεόδωρος,
Δέδες Ιωάννης και ο  ο προπονητής Πανόπουλος Βαγγέλης.
Οι διακρίσεις και οι συμμετοχές των αθλητών μας έχουν ως
εξής:

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: 1η θέση όπλα 2η θέση γυμνά χέρια 

ΛΑΜΠΑΔΑ ΜΑΡΙΑ: 1η θέση γυμνά χέρια
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: 1η θέση γυμνά χέρια 1η θέση όπλα 

ΓΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: 1η θέση όπλα 2η θέση γυμνά χέρια 
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 3η θέση γυμνά χέρια 2η θέση όπλα

ΜΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 2η θέση KL 15-17 ετών
ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ: 2η θέση KL 10-12 ετών

ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: 2η θέση KL 10-12 ετών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 3η θέση KL 15-17 ετών 

ΛΙΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 1η θέση KL 10-12 ετών
ΤΟΥΡΟΎΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: KL αγώνας εμπειρίας 5-7 ετών 

ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ: KL αγώνας εμπειρίας 5-7 ετών
ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5η θεση KL 15-17 ετών

ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ: 1η θέση γυμνά χέρια 4η θέση όπλα

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ: 3η θέση γυμνά χέρια 
2η θέση όπλα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 2η θέση γυμνά χεριά
4η θέση όπλα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ: 3η θέση γυμνά χεριά
ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ: 2η θέση γυμνά χέρια

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: 4η θέση γυμνά χέρια, 5η θέση όπλα
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ: 3η θέση γυμνά χέρια 4η θέση όπλα
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: 4η θέση γυμνά χέρια, 5η θέση όπλα

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: 1η θέση LC 15-17 ετών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ: 2η θέση LC 15-17 ετών 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 3η θέση 10-12 ετών

ΣΧΟΛΗ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΝΤΑΟΥΛΙΑΡΗΣ ΜΑΝΟΣ – 2η – 3η & μετάλλιο συμμετοχής

ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – συμμετοχή
ΣΚΟΥΡΤΗ ΜΕΛΙΝΑ – συμμετοχή

ΔΕΡΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ – 3η θέση 
ΠΡΟΣΙΛΗ ΣΟΦΙΑΝΑ – 4η θέση 

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 3η θέση 
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – συμμετοχή

ΚΟΣΜΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – δύο 3ες θέσεις
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ τρεις 1ες  θέσεις

ΟΨΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1η – 2η
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τρεις 2ες  θέσεις

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – δύο 1ες – μία 3η θέση 
ΦΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ – 1η – 2η – 3η θέση 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – δύο 2ες – μία 3η θέση 
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – μετάλλιο συμμετοχής

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Γενάρη, το τρίτο από
τα τέσσερα προγραμματισμένα σεμινάρια για φέτος, της
Ελληνικής Ένωσης Κινέζικης Πάλης για εκπαιδευτές και
βοηθούς, πάνω στην ύλη της GuangWuShuaiJiaoAssosi-
ation.
Το σεμινάριο κάλυψε όλη την ύλη του πρώτου επιπέδου
(βασική προθέρμανση στο shuaijiao, πτώσεις, τεχνικές
ρίψεων, τεχνικές πιασίματος και αποφυγής, μεθόδους
εξάσκησης της δύναμης κλπ.) και παρουσίασαν οι εκπαι-
δευτές της GuangWu, Δούκας Δημήτρης και Δερβέντης
Παναγιώτης.
Η αθλήτρια της σχολής μας και φοιτήτρια της Γυμναστι-
κής Ακαδημίας, Λαμπάδα Μαρία συμμετείχε εκπροσω-
πώντας τη σχολή μας και εμβαθύνοντας τις γνώσεις της
στις κινέζικες πολεμικές τέχνες.

3ο σεμινάριο στο ShuaiJiao



2ο Διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ε.O.Γ.Κ.Φ.
Για άλλη μια φορά οι αθλητές της σχο-
λής μας απέδειξαν ότι η προπόνηση και
η σοβαρή δουλειά που γίνεται αποδί-
δουν καρπούς. Οι αθλητές μας σημεί-
ωσαν σημαντικές επιτυχίες στις
κατηγορίες Proam και Sanda, στο 2ο
Διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ελληνι-
κής ομοσπονδίας Γουσού Κουνγκ-φού
που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21
Φεβρουαρίου στο κλειστό στάδιο Βα-
ρέων αθλημάτων των Α. Λιοσίων.
Αναλυτικά: ο μικρός αθλητής Μπρούσα-
λης Παναγιώτης σε αγώνα εμπειρίας
κέρδισε τον αντίπαλο του, κερδίζοντας
τους 2 γύρους από τους τρεις.
Η αθλήτρια Μπρούσαλη Ελίνα έμεινε στη
δεύτερη θέση αφού έχασε και τους δύο
γύρους από την σαφώς ανώτερή της
και πιο έμπειρη αντίπαλο, αποκομίζον-
τας όμως σημαντικές εμπειρίες.
Η αθλήτρια Λαμπάδα Μαρία στον
πρώτο της αγώνα και μετά από απουςία
2 χρόνων, έλαβε μέρος στο αγώνισμα
του proam sanda κάνοντας παρά πολύ
καλή εμφάνιση. Κέρδισε τον πρώτο γύρο
και έχασε τον δεύτερο. Στον τρίτο γύρο

λίγα δευτερόλεπτα πριν την λήξη του
αγώνα τραυματίστηκε από ρίψη ( εδώ
αξίζουν συγχαρητήρια στην αντίπαλο
της για την τεχνική ρίψη που της έκανε)
αναγκάζοντας τον γιατρό να διακόψει
τον αγώνα και έτσι η αθλήτριά μας απο-
χώρησε και υποχρεώθηκε σε ήττα.
Ο αθλητής Δεδεμπίλης Κων/νος στον
αγώνα του, κέρδισε και τους δύο πρώ-
τους γύρους και πήρε την 1η θέση.
Ο αθλητής Λαμπάδας Κων/νος πραγ-

ματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση αφού
κατέκτησε την 1η θέση της κατηγορίας
ανάμεσα σε 8 αντίπαλους, κερδίζοντας 3
αντίπαλους για να φτάσει μέχρι και τον
τελικό, παίζοντας συνολικά 8 γύρους.
Τέλος ο αθλητής Κωσταλάμπρος Βατί-
στας μετά από μεγάλη απουσία λόγω
των υποχρεώσεων (πολυτεχνείο) επα-
νήλθε δυναμικά συμμετέχοντας για
πρώτη φορά σε αγώνα santa ( πλήρους
επαφής ) κερδίζοντας τον αντίπαλό του. 
Έχασε τον πρώτο γύρο αλλά κατάφερε
και γύρισε το παιχνίδι παίρνοντας τους
άλλους δύο. Να σημειώσουμε ότι ο Βατί-
στας λόγω της διαμονής του στην
Αθήνα κάνει προπονήσεις στο σύλλογο
του κ. Ελευθερίου.
Επίσης στο σώμα διαιτησίας Ταολού
συμμετείχαν οι: Λαμπάδα Θ. Μαρία,
Λαμπάδα Χ. Μαρία, Παναγιωτοπούλου
Χριστίνα και Παναγιωτάκης Δημήτρης.
Σημαντικό είναι να δώσουμε συγχαρητή-
ρια σε όλους τους αθλητές από όλα τα
σωματεία για τη συμμετοχή τους αλλά
και στους γονείς που συμπράτουν σε
αυτήν την προσπάθεια

2 Hellas Open Tournament 27/2/2016
Επιτυχιών συνέχεια για τις σχολές μας.Με 9 μετάλλια (4 χρυσά,
4 ασημένια, 1 χάλκινο) και 2 αγώνες εμπειρίας (για τους “μι-
κρούς” αθλητές) ολοκληρώθηκε η παρουσία των αθλητών
CHOY LEE FUT Άργους και Ναυπλίου στο HELLAS OPEN TOUR-
NAMENT που πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 27 Φεβρουαρίου
στο ολυμπιακό στάδιο πάλης στα Άνω Λιόσια. 
Οι σχόλες μας συμμετείχαν με 11 αθλητές οι οποίοι πήραν
μέρος σε αγωνίσματα LIGHT CONTACT και KICK LIGHT. Ένας
“δύσκολος”μήνας τελείωσε όπου οι αθλητές μας, λόγω του
απαιτητικού προγράμματος είχαν αγωνιστική παρουσία σε
όλα τα Σαββατοκύριακα σχεδόν του Φεβρουαρίου. 
Τις ομάδες συνόδεψαν οι προπονητές Κοκκινάκη Άννα και Πα-
νόπουλος Βαγγέλης. 
Οι διακρίσεις και οι συμμετοχές των αθλητών μας έχουν ως
εξής:
1. ΜΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 1η θέση KICK LIGHT ΕΦΗΒΩΝ
2. ΛΙΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 1η θέση ΚΙCK LIGHT KOΡΑΣΙΔΩΝ
3. ΚΩΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: 1η θέση KICK LIGHT 
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
4. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ: 1η θέση LIGHT CONTACT ΚΟΡΑΣΙ-
ΔΩΝ

5. ΜΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ: 2η θέση LIGHT ΠΑΝKOΡΑΣΙΔΩΝ
6. ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: 2η θέση LIGHT CONTACT ΕΦΗΒΩΝ
7. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ: 2η θέση LIGHT CONTACT ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
8. ΡΕΒΥΘΗΣ ΤΑΣΟΣ: 2η θέση KICK LIGHT ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
9. ΚΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 3η θέση KICK LIGHT ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
10. ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: LIGHT CONTACT αγώνας εμ-
πειρίας
11. ΤΟΥΡΟΎΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: KΙCK LIGHT αγώνας εμπειρίας.

1. Εξασκείστε το Kung Fu για την ανάπτυξη ενός ισχυρού θεμελίου για το σώμα σας. Εξασκηθείτε κάθε μέρα και μην αφή-
νετε την πορεία του χωρίς λόγο.
2. Πρέπει να εξασκείστε, όχι μόνο για να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας και το σώμα σας, αλλά επίσης για να αναπτύξετε μια
ευγενική και υπομονετική καρδιά . Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τις ικανότητές σας για να διαπράξετε άδικες πράξεις ή για να
πληγώσετε τους άλλους.
3. Θα πρέπει να προσφέρετε στους δασκάλους  και τους μεγαλύτερους σας το μεγαλύτερο σεβασμό.
4. Θα πρέπει να προσφέρετε στους συμμαθητές σας το σεβασμό, διαμέσου της εμπιστοσύνης, της φιλίας και της ειλικρί-
νειας σας.
5. Δεν πρέπει να αγωνίζεστε με τους αδελφούς σας στο Choy Lee Fut. Για να αποφευχθεί αυτό, σε δύσκολες στιγμές χρησι-
μοποιούμε το νύχι της τίγρης ως σημάδι ότι είμαστε αδερφοί στο Choy Lee Fut.
6. Μην πίνετε πολύ αλκοόλ και να μην τρώνε πάρα πολύ κρέας. Με το αλκοόλ χάνεται ο αυτοέλεγχος και το κρέας μπορεί
να κάνει το σώμα πιο αργό. Η υπερβολική κατανάλωση και των δύο μπορεί να βλάψει το σώμα σας και το πνεύμα σας.
7. Κατά την άσκηση μην δείχνετε τις ικανότητές σας χωρίς λόγο, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα για σας ή για τους άλλους. Μόνο αν σκε-
φτείτε ένα  καλόκαρδο άτομο, μπορείτε να περάσετε τις γνώσεις σας σε αυτόν.
8. Ποτέ μην κάνετε κακή χρήση των δεξιοτήτων σας με τους άλλους, και ποτέ μην θέτετε τον εαυτό σας πάνω από αυτούς, αυτό προκαλεί μόνο προ-
βλήματα.
9. Όλα τα παραπάνω είναι οι κανόνες που επιθυμεί ο ιδρυτής να ακολουθήσουμε. Αν τους αθετήσουμε, αντιβαίνουν στις επιθυμίες του.
10. Εάν δεν μπορείτε να  τους ακολουθήσετε, θα πρέπει να φύγετε. Αν τους παρακούσετε, ο sifu σας θα αξιολογήσει την κατάστασή σας μέσα στο
σχολείο.

O παρακάτω Κώδικας δεοντολογίας και Ηθικής υπαγορεύτηκε από τον ιδρυτή, Chan Heung προς τους μαθητές του Choy Lee Fut

Κώδικας  Δεοντολογίας και Κανόνες Ηθικής


