NAUJI KARATĖ KLUBO ,,CUNAMI“ STARTAI
,,Karatė - lyg verdantis vanduo, jei nuolat nekaitinsi – atauš“ – taip šį Rytų kovos meną yra
apibūdinęs Shotokan stiliaus įkūrėjas Gichin Funakoshi.
,,Cunami“ klubo, Biržų filialo karatistams nauji šių metų startai prasidėjo varžybomis
Šiauliuose, kur sausio 21 d. vyko XVII Baltijos šalių WKF karatė čempionatas. Dalyvavo penki
biržiškiai.
Kovo 4 d. Pakruojo sporto centre vyko Pavasarinis ,,Cunami“ klubo karatė turnyras pagal WKF
(World Karate Federation) taisykles. Pelnydami sirgalių aplodismentus, kata ir kumitė rungtyse, ant
tatamių varžėsi septyniasdešimt įvairaus amžiaus ir kvalifikacijos karatistų. Jų tarpe šešiolika
biržiečių. Pirmąsias vietas (kata ir kumitė) iškovojo Dovilė Džuvaitė ir Viktorija Pranciliauskaitė.
Žygimantas Varekojis pelnė pirmąją vietą kata rungtyje. Suaugusiųjų grupėje kumitė nugalėtoju
tapo Mantas Narutis. Prizines kata ir kumitė vietas užėmė Eividas Galvanauskas, Dominykas
Pranciliauskas, Kistupas Kubilius, Adas Bagdonas, Saimonas Dunauskas, Aivaras Liumas. Antrąją
vietą kumitė iškovojo Karolis Meškauskas, kuris praėjusių metų pabaigoje (gruodžio 11 d.) tapo
pirmojo LKF jaunučių, jaunių ir jaunimo Lietuvos WKF (Olimpinės sporto šakos) čempionato
prizininku. Karatė paskelbus olimpine sporto šaka, tai pirmasis tokio rango čempionatas Lietuvoje,
orientuotas į 2020 m. Olimpiadą Tokijuje.
Balandžio 1 d. Šiauliuose vyko Lietuvos karatė klubų turnyras ,,Tigro taurė – 2017“. Prizines
vietas iškovojo – Viktorija Pranciliauskaitė (I v. kata, II v. kumitė), Kristupas Kubilius (II v.
kumitė) ir Dominykas Pranciliauskas (III v. kumitė).
Karatė kelias neapsiriboja sporto varžybomis. Yra rengiami kursai, seminarai mokiniams ir
treneriams. Vaikai jau laukia vasaros sovyklos, o vyresnieji ruošiasi žygiui ,,Šiaurės Klanas – 15“.
Kovo 19 d. Pakruojo sporto centre vyko LKA Shotokan karatė seminaras kurį vedė karatė
mokytojai Vidmantas Butnorius (7 Dan) ir Valdemaras Kozlovas (7 Dan). Aštuoniasdešimt
karatekų iš įvairių Lietuvos klubų, keliančių Shotokan karatė kvalifikaciją ir siekiančių juodo diržo,
buvo supažindinti su egzaminų programos standartais, svarbiausiais Shotokan stiliaus akcentais,
atsakyta į rūpimus klausimus. Dalyvavo ir aštuoni, aukštesnius karatė laipsnius turintys biržiškiai.
Kovo 25 – 26 dienomis Lenkijoje, Vroclavo mieste, vyko tarptautinis praktinis – mokomasis
Funakoshi Shotokan karatė asociacijos seminaras. Šiame tarptautiniame renginyje, Lietuvos karatė
asociaciją atstovavo aštuoniolika cunamiečių. Devyni ,,Cunami“ karatekos, kurių tarpe biržiškiai
Rimvydas Šulnius ir Mantas Narutis, atestavosi aukštesniam rangui. Mantui įteiktas Shotokan
karatė juodas diržas ir suteiktas 1 Dan tarptautinio meistriškumo laipsnis. Klubo instruktoriui
Rimvydui suteiktas 3 Dan ir sensei (karatė mokytojas) statusas. Vaikinai savo karatė kelią pradėjo
dar vaikystėje, kaip ir daugelis šiuo metu ,,Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje sportuojančių Biržų
filialo cunamiečių.
Džiugu stebėti, kaip sportuoti atėję pirmokėliai kasmet vis darosi savarankiškesni, labiau
savimi pasitikintys, atsakingesni. ,,Cunami“ klubas savo nariams suteikia galimybę pasinaudoti
Valstybės skiriamomis neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio lėšomis, tai palengvina
mokinių dalyvavimą karatė renginiuose. Klubo vadovai Valdemaras Kozlovas (7 Dan) ir Diana
Kozlovienė (5 Dan) džiaugiasi ,,Cunami“ mokinių ir instruktorių pasiekimais ir noru tobulėti.

