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E-mail : jbsujoto@gmail.com
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Mengapa semakin hari semakin sulit mencari kader yang sungguhsungguh bersedia melatih dirinya dengan penuh kedisiplinan untuk
mencari penyempurnaan hari demi hari ……….
Kondisi seperti ini ternyata tidak hanya dihadapi oleh kita, namun
dinegara lain juga memiliki problem yang sama , bahkan di pusat
Jepang juga harus bekerja keras untuk menciptakan kader-kader
generasi baru untuk menjamin kelangsungan perkembangan dari
Shinkyokushin Karate . Dipusat dengan menyelenggarakan Dream
Cup yang pesertanya dari anak-anak kecil ,dapat terhimpun ratusan
hingga empat ratusan anak-anak yang berbakat Mereka kemudian
ditempatkan dalam Camp khusus untuk dilatih secara khusus setahun
sekali . Dari mereka inilah diharapkan dapat bermunculan kaderkader yang dapat diandalkan baik segi phisik maupun mental
spiritual yang mencerminkan karakter budo shinkyokushin karate .
Ketika masih kanak-kanak mereka dibangunkan impiannya untuk
menjadi seperti idola masing-masing terhadap para juara-juara
tingkat internasional . Impian ini terus dipupuk hingga kelak menjadi
kenyataan . Kalau pada masa-masa lalu, setelah tumbuh dewasa ,
mereka tidak meneruskan kegiatan latihannya . Namun sekarang ,
sebagian besar dapat ditanamkan kecintaannya terhadap
Shinkyokushin Karate sehingga masih tetap meneruskan latihan
meskipun sudah tumbuh dewasa . Ini merupakan sebuah projek
besar yang mampu diwujudkan oleh WKO Shinkyokushinkai .
Bagaimana dengan kita di Tanah Air . Sesungguhnya dengan sedikit
lebih serius didalam pembinaan dan menumbuhkan impian mereka,
khususnya yang memiliki banyak murid anak-anak , kita pasti dapat
berharap memiliki kader-kader yang sungguh-sungguh terlatih dikemudian hari . Masalahnya para
Pembina mungkin tidak memiliki kepercayaan diri yang besar serta memiliki impian yang besar dalam
mewujudkan anak-anak ini menjadi kader yang handal .
Saya kira kedepan kita harus lebih mengupayakan pertandingan-pertandingan untuk kalangan anak-anak
supaya filosofi serta ilmu dari Shinkyokushin Karate dapat tertanam dengan baik dalam diri mereka .
Bukan hanya sekedar menyuruh mereka bertanding . Tetapi juga perlu didampingi dan diberi
pengarahan serta bimbingan agar ada hal-hal positif yang dapat diserap dalam diri mereka . Selain itu
perlu kesinambungan ……………………..

Osu ,
J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

SINGAPORE FULLCONTACT OPEN KARATE TOURNAMENT
& SEMINAR KARATE .
26-27 Juli 2014 di Singapore Orchid Country Club.
Dengan jumlah peserta yang tidak begitu
banyak, WKO Singapore mengupayakan
sebuah pertandingan yang dapat memberikan
tontonan yang bagus bagi masyarakat
Singapore . Semenjak berdirinya WKO di
Singapore tahun lalu ,ini merupakan
kunjungan pertama dari WKO Sohonbu yang
terdiri dari Shihan Kenji Midori, Shihan K.
Miyoshi , Shihan Yasukazu Koi dan Sensei
NorichikaTsukamoto serta Shihan J.B.Sujoto
selaku President WKO Asia . Pertandingan
dengan Kelas Bebas dan terbuka untuk aliran
lain ,cukup memukau penonton karena
terdapat peserta yang memiliki berat diatas
110 Kg dengan tinggi 190 cm lebih berhadapaan dengan peserta yang hanya 175 cm dengan berat 83 kg ,
dan akhirnya dimenangkan oleh pesertayang lebih ringan .
The results of SFC-2 :
Meskipun jari kakinya patah ,peserta raksasa ini masih
Champion
- Wu Jie Jun
memaksakan diri untuk tetap bertanding hingga selesai .
Runner Up - Ronald Bernard
.Inilah spirit budo shinkyokushin karate yang berkali-kali
2nd Runner Up - Hariz Adam
coba ditanamkan pada murid-murid .
Best Spirit - Bervyn Lim
Best Technique - Joel Ang

RENCANA JADWAL ACARA 2014
26 Januari : Kejurda Jateng & DIY, Latihan Bersama , merayakan HUT ke- 32 di Unisbank Semarang.
14 -17 February : Seminar & Dan Test di Penang –Malaysia dipimpin oleh shihan J.B. Sujoto .
23 February : Kejurda DKI dan Jabar di Pondok Gedeh Taman Mini .
02 Maret : Kejuaraan Antar Dojo se Jatim di Univ. Machung - Malang .
17-18 Mei : JFKO menyelengarakan Turnamen Fullcontact Karate I di Osaka .
25 Mei : “ 18th All Indonesian Shinkyokushin Karate Championship “ di Jakarta .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
25 -27 Juli : 2nd Singapore Full Contact (SFC) Open Tournament & Seminar 2014 di Singapore
23-24 Agustus : Dream Cup 2014 di Tokyo Metropolitan Gymnasium
05-07 September : Mas Oyama Memorial Cup 2014 di Hungaria .
19-20 September : 15th Asian Open Karate Championship di Kuala Lumpur .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
02 November : Soengging Cup ke-2 di Surabaya .
RENCANA JADWAL ACARA 2015
Januari : Seminar Karate & Dan Test & HUT ke-33 di Bandungan – Ambarawa .
Direncanakan mengundang instruktur dari Sohonbu Tokyo .
Mei : NSA-911 Cup ke-2
Juli : Indonesia Shinkyokushin Karate Championship ke-4 .
(Pengganti Indonesia Open). Di Surabaya atau Bali .
September : 1st All Indonesia Fullcontact Karate Championship (tentative)
Oktober : 11th World Open Karate Championships di Tokyo .
( Indonesia akan mengirim 2 peserta terbaik )

“ Meskipun
penting untuk mempelajari dan melatih keterampilan teknik , bagi orang yang
berkeinginan mencapai Jalan Budo secara benar , adalah penting terus menjalankan latihan sepanjang
hidupnya , dan tidak hanya semata-mata ditujukan pada keterampilan dan kekuatan , tetapi juga untuk
pencapaian kesempurnaan dalam spiritual “. ( Masutatsu Oyama )
“ Orang yang mengetahui banyak memilih tidak banyak bicara; Orang yang hanya mendengar sedikit ,
berbicara terlalu banyak layaknya seorang bijak “ .
“ Yang tidak tahu , mengangguk-angguk ; Yang mengerti permasalahan melihat nya seperti sedang
belajar menghafal “.
“ Umur hanya sebuah angka , yang penting adalah terus menjaga sikap kedisiplinan agar semua tetap
dapat berlangsung dengan wajar tanpa harus dihalangi dengan bertambahnya umur “ .
“ Setiap peristiwa dalam kehidupan kita adalah sangat berarti , oleh sebab itu cobalah untuk
mewujudkannya dengan berbuat yang terbaik “ .
“ Bersyukurlah orang yang mampu bermurah hati karena dia telah dapat melepaskan diri dari pikiran
keduniawian yang sempit yang hanya membatasi dirinya untuk berbuat baik bagi sesama serta dapat
menikmati kebebasan jiwa secara total “ .
“ Apa yang tidak mungkin lagi diperoleh, harus direlakan , dan segera fokuskan rencana baru kedepan
agar hidup tidak sia-sia “

SEMINAR KARATE DI SINGAPORE

ANGGOTA DEWAN PUSAT

NPO. WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI

WKO WORLD GENERAL ASSEMBLY 2013 DI VILNIUS – LITHUANIA

SHINKYOKUSHIN BUDO SHOP
Untuk kebutuhan didalam dojo :

1x2m

1,27 x 2 m

1x2m

Badge untuk Dogi
Rp.15.000,-

Harga untuk 3 banner Rp.450.000,Pasang didalam dojo anda

Dojo Kun
Huruf Kanji & Indonesia
Ukuran : 50 cm x 40 cm
Rp.150.000,- (utk 2 banner)

Untuk kebutuhan umum :

Badge utk Jas
berwarna krem
Rp.15.000,-

Badge Perwasitan
Celana hitam, baju biru
tua lengan pendek
Rp.15.000,-

“ Shinkyokushinkai no uta “
dikarang & dinyanyikan oleh :
Tsuyoshi Nagabuchi
( Tsuyoshi Nagabuchi adalah seorang penyanyi
terkenal di Jepang & di samping itu juga sebagai
anggota Shinkyokushinkai .)

Buku Teknik Oyama Karate
(Kihon-Kata-Kumite)
Rp.150.000,-

Kaos Shinkyokushin
Rp. 120.000,Bahan cotton

Teritsukeru taiyou ni syakunetsu no ken
Seiya～ Seiya～ Ase ga tobu
Kurusimi tsuranuku otoko no iji yo
Siryoku wo tsukusi Ima wo togu
Karate no michi ni inochi wo kakete
Sinsinrenma no aranami yo
Munagura tsukisasu ichigeki seiken
Onore wo tataite asu wo yuke
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Nagareru namida to chisio ga hajike
Takaku Takaku Tsuchi wo keru
Wakaki sisi yo Kiba wo muki
Chigirenu kizuna de tomo wo yobe
Suiheisen kara hi ga noboru
Ikuta no itami wo toki hanate
Umi ni mukatte Ibuki wo hakeba
Tsuyoki kokoro ni yume yadoru
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku

Buku Seri Kihon
Rp.40.000,Ongkos kirim :
Tanyakan dulu

CD Lagu Shinkyokushin Rp.30.000,-

Untuk kebutuhan instruktur
instruktur :

Sabuk Hitam - Rp.120.000,Bagi yang mau mengganti sabuk hitam dengan logo Shinkyokushin dan tulisan
WKO Shinkyokushinkai (huruf kanji) disabuk, dapat mengajukan . Khusus
bagi mereka yang belum mengregisterkan tingkatannya ke So-Honbu.

Sertifikat Instruktur
WKO-Shinkyokushinkai
Rp.100.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.50.000,-

