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Setelah cukup lama tidak menyelenggarakan kejuaraan terbuka
karena padatnya acara diluar sehingga kita sibuk menghadiri
kejuaraan diluar Indonesia dengan beberapa atlet yang kita miliki ,
maka tanpa sadar kita menjadi agak lengah untuk mengevaluasi
kesiapan atlet kita lainnya apabila diminta untuk menghadapi lawan
dari luar . Hal ini benar-benar terasa pada saat kita mengundang dari
pihak luar untuk berpartisipasi dalam kejuaraan terbuka
Shinkyokushin Karate yang akan diselenggarakan di Bali awal Mei
2015 . Kita baru sadar ternyata banyak yang merasa tidak siap
khususnya secara mental . Meskipun setiap tahun kita melaksanakan
kejuaraan nasional , ternyata masih tidak mampu meningkatkan
kekuatan mental para atlet . Sesungguhnya kemampuan teknik secara
phisik dalam kejuaraan nasional cukup memberikan harapan .
Namun begitu dihadapkan pada uji nyali untuk berlaga dengan atlet
luar , ternyata cukup banyak pertimbangan yang diambil oleh para
atlet kita yang pada hakekatnya belum memiliki kesiapan mental
yang cukup , masih penuh keragu-raguan .
Untuk menemukan atlet yang handal, tidaklah mudah seperti yang
dibicarakan dengan berbagai macam teori . Namun demikian apabila
muncul orang yang benar-benar termotivasi dari dalam dirinya
sendiri , maka dia pasti akan menjadi seorang fighter yang handal
dan dapat dibanggakan .
Kalau kita melihat cabang olah raga lain yang benar-benar
memperoleh pembinaan secara baik dengan biaya yang besar dari
negara juga mengalami hal yang sama dalam hal prestasi , maka kita
tidak perlu terlalu sedih dalam menghadapi masa-masa seperti ini .
Kita hanya harus terus memberikan pembinaan, pelatihan, penyuluhan dengan harapan munculnya
orang-orang yang tertarik dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mendalami ilmu beladiri karate
secara serius .
Sesungguhnya apabila sudah memutuskan ingin mendalami kedisiplinan budo karate , maka kita harus
rajin mengikuti setiap kesempatan untuk menguji diri baik secara phisik maupun secara mental spiritual.
Harus disadari bahwa hanya dengan cara demikianlah kita dapat melatih diri hingga pada tingkat
kemampuan yang tinggi yang mampu kita capai . Coba tanyakan pada diri sendiri , apa benar-benar mau
kearah situ . Kalau yah, jangan sia-siakan kesempatan yang muncul pada masa muda nya . Waktu tidak
akan kembali bagi kita …………

Osu……

J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

RENCANA JADWAL ACARA 2015
30 April - 3 Mei : The 4th Indonesia Open Karate Championship di Denpasar-Bali .
Dikuti juga dari luar negeri sekitar 15-17 negara .
Kalau IFKO terbentuk, para anggota IFKO juga diundang untuk berpartisipasi .
29 Okt – 2 Nov :
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 “

Sebanyk 64 atlet dari 8
negara akan menguji kemampuan dan keterampilannya pada tanggal 2 Mei
2015 di Denpasar Bali .
Sayang sekali kalau tidak
ikut hadir dan menyaksikan
kebolehan dari atlet luar
untuk menambah wawasan .
Cari pengetahuan dan penga
-laman sebanyak mungkin
untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas
tentang ilmu karate yang
dihayati .
Jauh lebih murah ke Bali
kalau dibandingkan harus
keluar
negeri
untuk
menyaksikan
kejuaraan
karate tingkat internasional .
Untuk mendapatkan sesuatu
diperlukan pengorbanan…
Semoga ada yang tertarik
terutama mereka yang ingin
melanjutkan ilmu kyokushin
karate ……………

Dihadiri Presiden WKO shihan Kenji Midori dan shihan Yasukazu Koi serta pimpinan wilayah Pasifik
shihan Peter Volke .

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

Badge untuk Dogi
1x2m
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 .)
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 Teknik Oyama Karate
(Kihon-Kata-Kumite)
Rp.150.000,-

CD Lagu Shinkyokushin Rp.30.000,-

Untuk
Untuk kebutuhan 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.150.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.100.000,-

