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Az első Jodo Országos Egyéni Bajnokság előkészületeinek meghatározó
részeként 2020 július utolsó hétvégéjén megrendezésre került egy felkészítő
tábor melyet egy hollandiai 7.dan fokozattal rendelkező mester, Josephus
Hubertus Heuvelmans vezetett. Jef mester immár több, mint 5 éve jár hozzánk
szemináriumokat tartani, eddig főképp a fokozatvizsgákra készültünk az
Európabajnokságokon kívül, versenyszervezéssel és bíráskodással egyáltalán
nem bővült a tudásunk. Szerencsére a jó kapcsolatnak a Szövetség és Jef mester
között, így azonnal igent mondott. A tábor fő célja, hogy a tagság megkapja azt a
kellő mennyiségű tudást, amely alapján elméletileg meg tudja szervezni a hazai
jodosoknak az országos bajnokságot, majd az elmélet után kellő időt tudjunk
fordítani annak a gyakorlati betanulására is a megfelelő felügyelet mellett,
melyet Jef mester látott el.
Az alacsonyabb fokozattal és kevés tapasztalattal rendelkező jodot gyakorlóknak
kiváló lehetőség volt, hogy versenytapasztalatot szerezzenek, a magasabb
fokozattal és több versenytapasztalattal rendelkező egyének pedig most a pást
másik oldalával, a bíráskodás feladatával kerültek közelebbi ismertségbe. Az
elmúlt évek sikeres vizsga eredményei lehetővé tették, hogy megfelelő
mennyiségű magasabb fokozatú hazai jodos tudja elsajátítani a helyes
bíráskodást, vezényszavak használatát, a zászlózás menetét, valamint az ezekhez
tartozó etikettet és szokást is. Először az etikett (közlekedés a pást/pástok
között, meghajlások, végtagok helyzete, zászlók tartása és szétszedése, bírók
cseréjének menete stb.) volt a gyakorolni való, majd a vezényszavak következtek.
Nem egyszerű kellő határozottsággal, jó hangsúllyal és megfelelő hangerővel, de
nem kiabálva kimondani őket, többet is kellett gyakorolni, mint terveztük. A
helyes zászlózás a legfontosabb, ugyanis ebből azonnal látszódnia kell a meccs
eredményének. A 3 bírónak egyszerre kell mozgatnia a zászlót, ami a bírók
folyamatos rotálása miatt szintén nehezebb feladat mint az ember elsőre

gondolná. Sok segítséget nyújtott a hivatalos japán kézikönyv - mely angol
nyelven is elérhető - melyet az Európai Kendo Szövetség is elfogad és használ.
A hétvége folyamán a résztvevőknek sikerült végig venni és átláthatóan
elsajátítani a fent említett folyamatokat, Heuvelmans mester megdicsért minket
és kiemelte, hogy ritkán találkozik ilyen eltökélt és odafigyelő csapattal. A
résztvevők nagyon elégedetten távoztak, mivel – főleg a magasabb fokozatúak –
hiánypótló tudás birtokába sikerült jutniuk, így sokkal jobban át tudják látni a
bírók munkáját és a bírálati szempontokat, amelyek révén remélhetőleg még
több sikert tudunk majd a jövőbeli versenyeken elérni.

