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MM -hopeaa, pronssia ja hyviä sijoituksia Etelä-Karjalaan
Shukokai Karaten MM -kisoista Saksassa
Juuso Hellberg, Savitaipaleelta, voitti MM -hopeaa nuorten, yli 16 -vuotiaat kevyen sarjan Kumite ottelussa, Shukokai Karaten maailmanmestaruuskisoissa, jotka pidettiin Saksassa, Berliinissä 21.23.7.2016.
MM -pronssia Kata -liikesarjan joukkuekisassa, sarjassa nuoret yli 16 -vuotiaat, saivat
lappeenrantalainen Santeri Nuottamo yhdessä Juuso Hellbergin ja toisen savitaipalelaisen Elias
Punkan kanssa.
Lisää MM -pronssia Lappeenrantaan toi Kristian Yanchukovich miesten Kata -liikesarjan
joukkuekisassa yhdessä kotkalaisen Eelis Aallon sekä helsinkiläisen Benjamin Bruunin kanssa.
Kristian Yanchukovic sai lisäksi MM -hopeaa miesten joukkue ottelussa yhdessä muun kuuden
muun suomalaisen kanssa.
Shukokai Karaten Saksassa pidetyissä MM -kisoissa oli myös lappeenrantalainen Sampo Pulliainen,
joka otteli kevyessä sarjassa, nuoret alle 16 -vuotiaat, häviten alkusarjoissa loukkaantuneena
pronssin vain pisteellä. Pronssiotteluissaan hävisivät myös lappeenrantalainen Jesse Stockmakari
miehet, raskas sarja, alle 21 -vuotiaat sekä Kristian Yanchukovic, miehet alle 21 -vuotiaat kevyt
sarja. Santeri Nuottamo hävisi myös pronssiottelunsa nuorten yli 16 -vuotiaat Kata -liikesarjassa.
Pronssiottelu häviöistään huolimatta lappeenrantalaiset sijoittuivat upeasti tuloslistan
kärkipäähän.
MM -kisoissa eteläkarjalaisista seitsemän parhaan joukkoon yksilö suorituksissa loistavasti
sijoittuivat Karoliina Nuottamo, savitaipalelaiset Eetu Hellberg sekä Elias Punkka.
- Olihan nämä sentään MM-kisat, joten kympin sakissa oleminen on jo melkoisen kova juttu,
toteaa Lappeenranta Shukokai Karaten päävalmentaja Esa Kaplas, joka itse toimi MM -kisoissa
tuomarina. – Puhumattakaan saaduista MM -mitaleista, Kaplas jatkaa tyytyväisenä
eteläkarjalaisten karatekojen menestykseen Saksan kisoissa.
Kimura Shukokai International eli KSI:n MM-kilpailuihin Berliinissä osallistui yli 600 karatekaa
ympäri maailmaa ja Suomen joukkueeseen kuului 39 kilpailijaa eri ikäluokissa.
Suomen Shukokai karate joukkue sai kokonaisuutena kaiken kaikkiaan 22 MM-mitalia, joista 7
kultaista, 9 hopeaa ja 6 pronssia. Näistä mitaleista saatiin Etelä-Karjalaan hienosti neljä mitalia.
Kyseessä oli Shukokai -lajityylin MM -karatekilpailut ja otteluita pidettiin kaikissa ikäluokissa
juniorista senioriin. Lajin Maailmanmestaruuskilpailuja pidetään joka toinen vuosi ja joka toinen
vuosi puolestaan Euroopanmestaruuskisoja.

KSI eli Kimura Shukokai Karate on yksittäisen lajityylin suurin järjestö maailmassa, jäsenmaita
kaiken kaikkiaan on 22 eri puolilla maailmaa.
Shūkōkai on karaten tyylisuunta, jonka kehitti Chōjirō Tani 1940-luvun lopussa Japanissa. Laji sopii
kaikille, eikä mitään erityisominaisuuksia tarvita, vaan ne kehittyvät harjoittelun myötä. Shukokai
Karaten oppi-isä on Mestari Shigeru Kimura, jonka suurimpana saavutuksena voidaan pitää
Shukokai Karaten voimakasta, huomaamatonta, maksimivoimaan minimienergialla pyrkivää
tekniikkaa.
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