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CsÚcsmesterelr
tisztelegtelr
cr legendcr elótt
A nagyszábású €semónyre több mint 200 harc-

műVész érkezett a vjlág

minden tájáróla Róma
melletti ostiába, hogy
megünnepelje a World
Ju Jitsu Federation (WJJF)
és a World Ju Jitsu
Kobudo Organisetion
(WlJKo) alapítá5ának
negyvenéves évfordulóját. A szervezetet az
Robert clark és a2 olasz

Í

6iacomo spártaco
Bertoletti hozta létre,
mintegy két 8enerációval
ezelőtt, s akkor talán ők
sem gondoltál! hogY az
ötlerből igazi sikertórté_
net lesz.

Á Róma melletti ostiábantartották

szakmai körökben

elismert világszö
Vetség tágja

i

három

idéztékfel a, elmúlt időszak
történéseit és hitet tetiek á
töretlen folytatás rneil€tt'
Nlindezt annak ellenére, hogy
alakja,

a szervezet ikonikus

Soke Robed Clark 2012-ben
elhunyt' Enrlékétajujitsu tár_
s3da]orn megórizte, köszön
hetően a kortársaknak és a
tatamikon róa készült szám_
talan fi mfelvételnek, amit a
jelen]éVők őszinte csodá attal
néztek, fe idézve a Nagy Mes'

ter alakját' Egyik nreghátó

á ná€yszábású

rende.vénvt, több mint 2oo haEmÚvész érk.zétt

ésVédnöke, továbbá a Magyár
Karate szöVetség alapítója és

pillanata Volt a megem|éke_
zésnek, 3mikor - tej€sÍtve a

tiszteletbel] elnöke kapott

ge, 8eryl és a szerveret v€zetó]

fe kérésta Világkongresszus

Mester Végakratát - felesé_

soke hanrvait Rómába vitték
é5 a Tiberis folyóba szórták'

Ajubileum alka mat adott

arr. i5, hogy az összehíVott

nemzetközi kongress2Us kere
tében számVetést végezzenek,

s meghatározzák a jöVő útját

is. Proí Popper György

az

lBssA elnöke, millt a rendez_
Vény díszvendége, és a Ma_
8yarországi HarcműVészetek
Össz szöVetségének a apítója

me8híVást

.z eseményre, s

evezető elnóki feiadatainak
A WJJF elnöke,

e látására'

shike Giaconro

spártaco

Bertoletti a kongresszus Végén

emondott a WJ]F és W]]Ko

elnöki ti'tségérő , a kongresz
szus résztvevói egyhangúlag

tjsztelétbe i elnökké

órökös

Vá asztották, ki€melve

emberi

Vá

is

lasztotta k, akik

számithatnak

tá_

A srervezők kreativitásá

nak köszönhetően

a résztve

Vőknek felejthetetlen

él_

ményben Volt részük azzal,

hogy

ókori Rómába n Viselt
ruhákba óltözve, harci eszkö_
zókkel íel5zere]Ve - származá
a

z

országuktól függetIen0l
Vidárn hangulatban tö thet_
ték a különleges rómaiestét,
5 ]ti V€tték áta diplomáikat is.
5i

n,r.,'.

felszerelt Mafteo

csárnokban a stílusok ki]enc

és tírdanos Vezetői a
kÜ]önböző

zett m€sterek

Vi]ág

országaiból érke
számára tartot'

tak csúcsedzéseket' KöztÚk a
tízdanossoke Ke emen lstván,

an evek o1. vezet a lEKta8

résztvevő már estélyi ruhába
öltőzve je]ent meg az ókori
Város egyik szép szá lodájá_
ban' ltt töicént . számos ki'
tüntetés átadása, közte shike
Giacomo 5pértaco Beítol€tti
úrnak, életműVéelisrnerése_
ként soke Kelemén lstván

pasztalaiaira és támogatására'

2l

jó

Pellicone nevét Viseló 5port_

tése és népszerűsítése te rü le
tén. Az elnöki pozíclóra három

shike Bertoletiji szakmái

Tibelisíolyóba szórják

gyon

jainak kóze harckiképzését'

továbbra

a

rendezvénYsorozatban

kva itásait é5 rendkíVÜli szak_
mai érdemeit a j! jitsU fejlesz_

társelnóköt

Robertclalk végakaElá volt, hocy hamvait

A

fontos helyet kaptak a szak,
mai programok| ostiában a
harcműVészetek é5 kÚzdő_
sportok számára épített na

A

gálaesten

a

legtöbb

t]'danos ju jitsu mester (áz
BssA 3|apítótagja

kiképzője)

é5 mester_

é5 soke

AuVo
Niiniketo (tizdanos finn mester, lBssA mesterkiképző) kö
zösen nyÚjtották át a létező
lesmasasabb technikai fokozatról, a 10' danról5zóló dip'
lomát, nagy tetszést kiváltó é5

lBssA elnöke, prol Popper
György meghíVásáL aho8y ez
az eddigi eu rópai és VilágveF
senyek esetébénrírindig tör
tént. Köztudott, hogy a WKc

elnöke, dr. lv]arko Nicovic
(Szerbia), egyben az IBSSA

első alelnÖke és málta lovag'

Proí Popper György mi-

közben e]ismerésse] beszélt a

Vilá8bajnokság nágyszerű

Proí PoppeÍ GvöB}ót

Fontos szakma] rnegál apo'
dás 5zü etett az lBssA é5 a

WKc között a rról, ho8y á jöVőben a WKc Európa és Világ
bajnokságok idején kerül sor
az lBSsA-lsF karat€ Eb és Vb
szervezésére is' A dóntés eló
nye, hogy a kózös rend€zvény
s7efué7éséVela .iVil bi7tÓnsá_
gi szférában dolgozó kaÍate
sportolók raneos nenrzetközi

kértékfela világkongÍésszus leve.ető elnökének

jicusok oVációjáVa1 íosadott középkorb.n nagy számban
méltató beszéd kíséíetében' alakult lovagrendek ősének
shike Berto etti további - magas pozíciót tölt be'
kitüntetésekben i5 részesült:
prol Popper Györgytő az
a

lBssA nevében az order of

sec! rity két legrnagasa

b b

fo

kozatát Vehette át; a gyémán_
tokka| díszitett Ara ny csi la8ot
és a Nagykeresztet.

A kerti parti gyönyörű
he|yszínén proÍ Popper

György pedig megkapta az
Aquia Romana Rend nagy

nyakékét proí Benolettitő,
a ki a, ókori római légió rend
jében - ta án eztekinthető a

Úgy tűnik idén a jÚnius a
harcműVészetek Világhónapja
Volt. ] ún iu5 Vé8énrendeztea

Riminiben tartották

a

WXc 11' vjlágbajnokságát

World Kárate confederatjon
(WKc) a 11. világbainokságát,

ugyanc5ak olaszországban,
Riminiben, több mint 400

karatéka részvételével'A

WKc é5az lBssA-lsF (lnterna'
tjona| 5po rt Federation) kÖztj
együttműködés indokolta az

XV sEC_TEMBER

szervezéséró é5 a kiemelke
dő eÍedrnényekrő, átadta a
közelmúltban nagyon korlá-

versenyen és magas szinten
megnréretiethetik tUdásukat,

Új

szet területén, továbbá köz
vetlen tapasztalatokat szerez
hetnek, ámire eddi8 nem volt
lehetőségijk'

tozott szár.ban kiadott

ezÜstérme, a KMFAPTari egy
5zá mozott példányát az lBssA
első ale nökének'

fe készülts_ógüket a harcnrűVé_

- lBSSA N.E14ZETKoZl sPEC|ÁUS SZEMÉLYVÉDELMl
TOVABBKEPZO TRENTNC

A egjobb szdkembeÍek tldása s lendszeles bőVítésre és
.len csal l8y eh"l pp"\' lal|é ]ia
EkL.o i/o jvd \/olul'
'olydTd'o. 'ejóoessel' E/ l"naklvUl onlos a bizIonsá8l

szakmában, ahol €lképesztó vá|tozás tapasztalható a technika
fejődése ésa bűne követés telÜletén e8yaránt A kornnrunikác'

osfoÍÍdd"joTna<.ószonhAlo.ndv ágDtsÍÍrelyoo-I;'

LőfegyVef ek biztonsásos hdsználata' szit!ációs ]öVészet'

- Takt kaid apeLv€k tel]esítése'
- személyVédelmi syakonatok a taktikai házban (FBl Akadémia).

Ha adóknak mindenre kiterjedó s2ituációs 8yakoÍ]atok,
autóVezetésse, Va]ósá8os helyzetb€n'

ke etkezett infofmác ó ma máÍ p llanatok alattelter]ed, és ezéÍt

lBssA oktatói diplomák akkreditálása

a 8lobál]s

A tav. y októbeÍi lBssA_konfeÍencián Vé8]etesen e]fo8adásra
kerÜ]t dz a döntés, ame]ynek éÍtemében éVentee8y a kalomma|

Íendelkező biztonsá8i szakemberek lészéÍemeghiÍdetett
sEc teÍnbeÍ e nevezésű neÍnzetkóz szemé]yvéde mitovábbkép_
zés, ameLyÍe minden éV szeptemberében' BUdapesten kelÜ soí'
ldén 15' alka oÍnma kerÜl ne8Íendezéíea speciális tÍénins,
ame]yÍe 2016' lzeptember19 24' között Bldapeí€n, a BPl
(Bl"1_
Kózszol8é ati és s2emé|Vz€tfejlesztési Főigáz€atósá8

insÍL]ktori és mesteroktatói kvd ifikáló, lekva ifiká|ó képzéstés
.1inő\i'e\;
rcVabb\epzésI sze'vez az 'Bs5A oktaIas "\

Világjelensége re globális.n. kalÍnazhátó Válaszokat
ke ladn. Ezta céltszoRá ia a eRma8asabb képzettséggel

KsZF)objekt!nránéstáÍnogatásáválkerÚlsof,ahol]óLisÍnen'és
ma8asan képzett neÍnzetközi szakénők' rendőÍség kiképzők és
b ztonsági oktatók fo8adjáka Íésztvevóket'
A kép'ésIőbb területei:
- VlP_Védeem tervezése' ÍnegszeÍvezése,vezetóse|aap és
haladó csoportokban'
csapatbdn Való VédeLmi Íelddatok (Íut n- és Vészhe]yzet)
- Veszélyhelyzevkatasztróf éhelyze't elháritá5a
- VlP Lif esaveÍ/elsőse8élynyÚjtás
VlP ProTech/kózeiharc' sz€mélyVédelmi technikákka.

bizottsásd'

i yen kétnapos képzésrea 15'sEc_tembeÍsp€ciá
5
tréninREeIeRv idóben' 2016' szeptembeÍ 2]-24' között k€rÜl

A2 ]de első

az lBssA m.8a55zintű és professzonális
oktatóinak alkalma nyílik felÍr 55íteni tUdésL]kat és me8Újitani

soLam€lynek5oÉn

sza.ra'diplo ]áJu.al't/é/e8ypdUlihiVEtaloslehetó'é8d1

lBssA okt.tói diplonrák akkleditálásáÍa
-P rc\/e|P\Fn minod/okn"<' dlil elen a létnapos kép7ése_
ÍésztVesznek lehetősé8ük esz ÍésztVenn] további övészeti,
köze harc és szituáció5 gyakoÍ]atokon'
Részletes inJornjció o képzésekrő| hon|opunkon ta]ólhotó:
www,ibsso.hu
M i n de nk it s z er etettel vó rU n k re n dezv énye i n ken!
IBSSA HQ
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