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Със голям успех завърши 5-ти регионален семинар по TAEKWON-DO (I.T.F) които се
проведе на 8 Ноември 2008 в хотел Alexander Beach в Alexandroupolis.Организатор за
пореден път беше Ioannis Zachos 6 DAN и неговия TKD клуб “APOLLON” Alex/polis.
Официален гост на семинара беше Master Stefanos Gkaidartzakis – „създателя” на TKD в
Greece през 1971. Той започва да се занимава с TKD през 1967 като негов учител е
KIM KWANG IL. От 1978 живее в Shtutgart – Germany и е създател на TKD Akademia
До ден днешен продължава да преподава.
Участие взеха над 100 човека от 18 клуба от цяла Гърция,а също така и един от
създателите на TKD за Bulgaria - International Instructor Rosen Nikolov – 5 DAN,
Които за още един път ни уважи с неговото присъствие.Също така официално поканени
бяха и Master Vasilis Alexandris -8 DAN, Master Alkis Kesogolou – 7 DAN които са били
ученици на Master Gkaidartzakis.
Семинарът имаше продължителност 5 часа и също така беше представен и по
електронен начин на програмата Power Point.В програмата бяха включени TKD
основни техники с крака както и TUL, също така бяха показани движения помагащи
при проблеми на грабначния стълб изкривявания и т.н.
Голямо впечатление направиха малките участници от TKD club “APOLLON” който
направиха малка демонстрация на уменията по TKD техен трениор също така е
International Instructor Kalina Tsanova ученичка на Rosen Nikolov,която от години живее
в Alexandroupolis.Семинара завърши с раздаване на дипломи на всички участници и
награждаване със статуетки на поканените Master Gkaidartzakis, Master Alexandris,
Master Kesogolou, Int.Itsr. Rosen Nikolov както и на организаторите Ioannis Zachos и
Kalina Tsanova – Zachou.
На следващия ден неделя 9 ноември се състоя изпит за степен (една крачка преди
Master) 6 DAN където се яви пред комисия от Master Gkaidartzakis i Master Alexandris
Rosen Nikolov които успешно защити 6 DAN.
Ioannis Zachos 6 DAN: За мен беше голяма чест да съм партньор на изпита който
положи моя голям приятел и колега Inter.Instr. Rosen Nikolov искам да го поздравя с
успеха и да му пожелая още по големи успехи,също така искам да му благодаря че се
отзова на моята покана и дойде на този семинар и в бъдеще се надявам да работим
заедно за развитието на TKD както в Greece така и в България.Всички знаем че един от
хората положили основите на TKD в България и искам да му пожелая здраве и успехи и
да не спира да върви по пътя наречен TKD.
Kalina Tsanova 4 DAN: Искам да поздравя моя учител и треньор за отлично положения
изпит и че беше за мен голяма чест да присъствам на изпита за 6 DAN.
Sabunim моите пожелания за здраве и още по големи успехи TAEKWON

