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Lappeenrantaan SM -joukkue hopeaa ja pronssia
Shukokai Karaten nuorten kisoista
Lappeenrannan ja Savitaipaleen nuoret karatekat toivat jälleen useita mitaleita Etelä-Karjalaan
lauantaina 8.4. Kotkassa pidetyissä Shukokai Karaten nuorten SM -joukkuekilpailuissa.
Valtakunnallisen Shukokai karateleirin yhteydessä pidetyissä nuorten avoimiin SM -joukkuekisoihin
osallistui toista sataa nuorta kilpailijaa. – Shukokai karaten suosio kasvaa ilahduttavasti tasaiseen
tahtiin, etenkin nuorten keskuudessa, kertoo Esa Kaplas, 7.dan, Lappeenrannan Shukokai
karateseuran perustaja ja päävalmentaja.

Eteläkarjalaiset nuoret karatekat menestyivät
Toista kertaa SM -kisoihin osallistuneet lappeenrantalaiset sisarukset Julija ja Maija ArneseLihacova saavuttivat viimevuotiseen tapaan upeasti pronssia tyttöjen 12–14 -vuotiaat kumitessa
eli ottelussa vahvistettuna järvenpääläisellä tytöllä.
Lappeenrantalaiset Sampo Pulliainen ja Santeri Nuottamo osallistuivat joukkuekisoihin
ikäluokassa 15-17 -vuotiaat kahden hengen joukkueella, kun muilla oli kolmen hengen joukkueet.
Vajaalukuisuudesta huolimatta he voittivat SM -joukkue hopeaa otteluissa ja saivat myös SM pronssia liikesarjassa eli katassa.
Etelä-Karjalan menestystä nuorten SM -joukkuekisoissa täydensivät Savitaipaleen 2 joukkuetta,
jotka ottivat kaksoisvoiton ikäluokassa 15-17 -vuotiaat liikesarjoissa sekä sijoittuivat samassa
ikäluokassa otteluiden kolmansiksi. Savitaipaleen joukkueissa olivat mukana Elias Punkka, Niko
Räikkönen ja Fred Tihomirov sekä Jesse Kupiainen, Juhana Karhulainen ja Simo Suomalainen.
Kaiken kaikkiaan Etelä-Karjalaan saatiin 15 joukkuemitalia, joista 3 kultaista, 5 hopeaa ja 7
pronssia.
Lappeenrannassa järjestetään 10. kesäkuuta Shukokai karaten aikuisten SM -kilpailut. Lokakuussa
11.-15. päivä järjestetään Tallinnassa Shukokai Karaten EM -kilpailut, jonne lähtee myös
Lappeenrannasta useampi karateka kilpailemaan.
Tulokset kokonaisuudessaan:
http://www.shukokai.fi/datafiles/userfiles/File/170408_NuortenSM_joukkue_TULOKSET.pdf
Kuvateksti:
Lappeenrantalaiset SM -mitalistit yhdessä päävalmentajan kanssa. Vasemmalta lukien Julija ja
Maija Arnese-Lihacova, sensei Esa Kaplas, Sampo Pulliainen ja Santeri Nuottamo
(kuvaaja: Veli-Matti Pulliainen)

Lisätietoja:
Esa Kaplas, päävalmentaja, puh. 0400 557 558
Lappeenrannan Shukokai Karate / http://www.shukokai.fi/?cat=96

Suomen Shukokai Karateliitto ( Lisätietoja : http://www.shukokai.fi/ )
Suomen Shukokai Karateliitto on Shukokai tyylisuunnan pääorganisaatio Suomessa ja se on
perustettu 1977. Ensimmäiset Shukokai tyylisuunnan seurat perustettiin Espooseen, Imatralle sekä
Lappeenrantaan. Vuonna 1993 perustettiin Shukokai-opisto Suomenniemelle, mikä on edelleen
ainutlaatuinen Suomen karaten historiassa. Tällä hetkellä Suomen Shukokai Karateliittoon kuuluu
13 jäsenseuraa, seuratoiminnan painottuessa eteläiseen ja itäiseen Suomeen.
Shūkōkai (jap. 修交会) on karaten tyylisuunta, jonka kehitti Chōjirō Tani. Sen tekniikassa pyritään
mahdollisimman voimakkaaseen suoritukseen kehon luonnollisia jännityslinjoja hyödyntäen.
Shūkōkai-karaten oppi-isä on sōke Shigeru Kimura.

