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Etelä-Karjalaan Shukokai karaten SM -joukkue mitaleita nuorten kisoista
Lappeenrannan, Imatran sekä Savitaipaleen nuoret karatekat toivat jälleen useita mitaleita EteläKarjalaan lauantaina 24.3. Kotkassa pidetyissä Shukokai Karaten nuorten SM -joukkuekilpailuissa.
SM -kisojen ensikertalainen, lappeenrantalainen Neea Lampinen, ikäluokassa 9-10 vuotiaat, kilpaili
liikesarjassa poikkeuksellisesti kotkalaisten poikien joukkueessa. Liikesarjassa osanottajia oli
epätasainen jakauma tytöissä ja pojissa. Lampinen pärjäsi poikien joukkueessa upeasti voittaen SM
-hopeaa. Lampinen otteli kotkalaisten tyttöjen joukkueessa sijoittuen hienosti ensikertalaisena
neljänneksi.
Imatralainen Jasmine Vaittinen saavutti ikäluokassa 15 -17 vuotiaat ottelussa SM -pronssia
yhdistetyllä Järvenpään ja Laukaan tyttöjen joukkueella. Sama joukkue sijoittui liikesarjassa
neljänneksi.
Lappeenrantalaiset Sampo Pulliainen ja Santeri Nuottamo osallistuivat joukkuekisoihin
ikäluokassa 15-17 -vuotiaat kolmen hengen joukkueessa, jossa vahvistuksena oli Vantaan Feeli
Franssila. Kolmikko voitti SM -joukkue kultaa ottelussa ja saivat myös SM -pronssia liikesarjassa.
Savitaipaleen Elias Punkka, Simo Suomalainen ja Fred Tihomirov samassa ikäluokassa voittivat
ottelun SM -hopeaa ja liikesarjassa sijoittautuivat neljänneksi. Savitaipaleen kakkosjoukkue,
kahden karatekan Juhani Karhula ja Jesse Kupiainen kokoonpanolla, sijoittuivat sekä liikesarjassa
että ottelussa viidenneksi.
Toinen, ensi kerran SM -kisoissa ollut, lappeenrantalainen Jere Pörhönen yhdessä Savitaipaleen
Eeli Kankkusen ja Eetu Raution kanssa saavuttivat ikäluokassa 9-10 vuotiaat liikesarjassa
neljännen sijan. Ottelussa Pörhönen ja Rautio muodostivat kahden hengen joukkueen sijoittuen
viidenneksi.
Ikäluokassa 12-14 vuotiaat Savitaipaleen Seppo Siivo sijoittui viidenneksi kotkaisten poikien kanssa
yhdistetyllä joukkueella. Siivo puolestaan otteli yhdistetyllä joukkueelle vantalaisten kanssa
sijoittuen niin ikään viidenniksi.
Kaiken kaikkiaan Etelä-Karjalaan saatiin 9 joukkuemitalia, joista 2 kultaista, 4 hopeaa ja 3 pronssia.
Lappeenrannassa järjestetään 9. kesäkuuta Shukokai karaten aikuisten SM -kilpailut. Heinäkuun
16.-22. päivä järjestetään Tukholmassa Shukokai Karaten MM -kilpailut, jonne lähtee myös
Lappeenrannasta useampi karateka kilpailemaan.
Tulokset kokonaisuudessaan:
http://www.shukokai.fi/datafiles/userfiles/File/180324_NuortenSM_joukkue_TULOKSET.pdf

Kuvateksti:
Maakunnan voitokkaita nuoria karatekoja yhdessä Lappeenrannan Shukokain päävalmentaja,
sensei Esa Kaplaksen kanssa. Vasemmalta lukien Jasmine Vaittinen (Imatra), Santeri Nuottamo
(Lpr) ja Sampo Pulliainen (Lpr), edessä Neea Lampinen (Lpr). (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.

