Edisi Mei 2016
A black belt is a white belt who never gave up, just enjoy the journey.
Oshi Shinobu,

ELEVEN MOTTOS OF MASUTATSU OYAMA ( I I)

Pada tahun 2017, perguruan kami berkesempatan untuk menjadi tuan rumah Asia Pacific Tournament
2017. Wah tentunya kita ingin menampilkan yang
terbaik untuk acara ini, begitu juga dengan tim peserta dari Indonesia. Mari, kita berlatih lebih giat lagi
agar dapat mempersiapkan acara ini dengan baik.
Selamat membaca!

AGENDA IKKA 2016 
1. Mei

25 : Refreshing
Instructur / Etiket
dojo

22 : Kejuaraan
6. Oktober
Antar Dojo Kumite

2 : Seminar ten+ Kata
tang Gizi dan
2. Juni
Penyakit diikuti
Instructur dan ter
12 : Ujian Semesbuka untuk orang
ter I Kyu 4 keatas
tua warga


3. Juli


24 : Seminar P3K
+ Sertifikasi

4. Agustus


7 : Ujian Kwartal
II Kyu 5 kebawah



20-21 : Gasshuku/Camp

5. September


11 : HUT IKKA



16 : Match Karate
Semi Open

7. November


6 : Kejuaraan Antar Dojo Kumite +
Kata

8. Desember


11 : Ujian Semester II Kyu 4 keatas



18 : Ujian DAN

Dear Kyokushin student, Osu
Here is the copy of the latest "Shin" I hope you
will have time to read it and perhaps forward it
to your friends. If you would like to contribute
to the "Shin" please feel free to do so, but is it
only a small newsletter, so please keep it short!
http://www.akka.com.au/newsletters/
Shin201603.pdf
Regards
Hanshi
Vice President
IKO-Matsushima

“ Following the Martial Way is like scalling a cliff. Continue
upwards without rest. It demand absolute and unflattering devotion to the task at hand”
Mengikuti jalan keperwiraan seperti mendaki
tebing.Terus memanjat tanpa henti.Jalan keperwiraan
menuntut pengabdian yang mutlak dan menyeluruh
terhadap tugas yang diberikan.
Berada di jalan seni keperwiraan seperti Karate Do
yang kita jalani bukan hanya untuk mereka yang mempunyai fisik kuat,berbakat dan bertingkatan tinggi, tetapi
untuk semua orang yang mencoba mengatasi tantangan
demi tantangan, ujian demi ujian, yang pada akhir nya
akan menjadikan kita lebih kuat, baik dari segi
fisik,terutama juga dari segi mental.
Tebing bukit yang didaki akan berbeda ukuran
ketinggian nya bagi masing masing pendaki, namun
semua orang akan mengerahkan kemampuan masing masing untuk mencapai tujuan, dan bila sudah mencapai tempat yang dituju, akan mencoba lagi bukit yang lebih tinggi.
Jalan keperwiraan adalah
sebuah perjalanan seumur hidup,
sama dengan segi segi lain dalam
hidup ini.
Sekali kita merasa diri
sendiri sudah mempunyai cukup
ilmu,teknik dan pengetahuan,
maka saat itu pula lah kita mengalami kemunduran. Ketika kita
diam,orang lain akan belajar dan
melatih diri, mereka akan
mendapat kemajuan, dan akan
dengan mudah mengalahkan kita
dalam segala hal.
( Oleh Sensei Setia Purnama )
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UJIAN KENAIKAN TINGKAT
10 APRIL 2016
Hari Minggu tanggal 10 April 2016, IKKA mengadakan Ujian kenaikan tingkat yang di laksanakan
di Sho Shin Gym, BSD, Tangerang. Ujian yang di
ikuti mulai dari kyu 10 sampai kyu 5 berjumlah
100 peserta dari seluruh Dojo IKKA, yang
terdiri dari 23 peserta Karate Kid, dan 77 peserta Karate Dewasa.
Hal pertama yang dilakukan bersama-sama adalah
Gerakan Basic, yang dilakukan selama kurang
lebih 30 menit, dan di pimpin oleh Senpai Bambang. Setelah gerakan Basic selesai, peserta di
berikan waktu istirahat selama kurang lebih 5
menit untuk kemudian dibagi per tingkatan untuk
dilanjutkan ke Gerakan Basic berjalan, Gerakan
Kumite yang di atur, dan KATA selama kurang
lebih 60 menit.
Karate Kid dipimpin dan
diawasi oleh Senpai
Rusdy, Senpai Himawan dan
Sensei Sugi.
Kyu 10 dan kyu 9 di pimpin dan diawasi oleh
Senpai Aufra, Senpai Rita, Senpai Budi dan
Senpai Cun Po
Kyu 8 dan kyu 7 dipimpin

dan di awasi oleh Senpai Margareth, Senpai Antonius Nardi, Sensei Suryanto, Sensei Andreas
dan Senpai Richard.
Kyu 6 dan kyu 5 dipimpin dan diawasi oleh
Senpai Purwanto, Senpai Bambang, dan Sensei
Wisnu.
Setelah itu di
lanjutkan dengan
Kumite yang di
mulai dari Kyu 8
sampai Kyu 5.
Per Kumite
diberikan waktu
selama satu
setengah menit.
Untuk kyu 8 dan kyu 7 harus menyelesaikan 2 kumite, sedangkan kyu 6 dan kyu 5 harus menyelesaikan 3 kumite.
Setelah semua selesai, peserta ujian kenaikan
tingkat kyu 5 ke kyu 4 dilanjutkan dengan ujian
fisik yang terdiri dari push up sebanyak 30
kali, sit up sebanyak 50 kali, dan squad
sebanyak 50 kali.
Saya sendiri mengikuti ujian kenaikan tingkat
dari kyu 6 ke kyu 5.
Menurut pendapat saya, selain di nilai tentang
Teknik Karate, kita juga di nilai tentang
Disiplin dan Sikap.
(Oleh Senpai Lina Jap Dojo Menteng)

REFRESHING INSTRUKTUR MARET 2016
Oss, Pada hari Minggu 20 Maret 2016 telah
berlangsung refreshing training for instructors yg dipimpin langsung oleh Sensei Setia
Purnama selaku Branch Chief IKO Matsushima,
dihadiri 16 instructor aktif dan calon instructor yang sudah membantu di dojo masingmasing.
Latihan berlangsung 2 sesi.
Sesi I dari pukul 09.00-12.00 membahas etiket
dojo dan Ido Kihon.
Setelah istirahat makan siang latihan
dilanjutkan ke Sesi II yang membahas KATA dan
Bunkai.
KATA yang dibahas diantaranya adalah Pinan 4
dan Pinan 5 dalam Ura dan Tate.
Selanjutnya KATA GARYU, Seienchien, Seipai
dan Sushiho.
Diakhir sesi II Senpai Purwanto selaku
koordinator kelas kumite memberikan sharing
apa saja yang biasa diajarkan di kelas kumite, untuk disampaikan ke warga yang berminat

PERLENGKAPAN BAGI PESERTA DALAM PERTANDINGAN IKKA—22 MEI 2016
Usia Sampai 9 tahun

ikut, bahwa kelas kumite bukan kelas dimana
warga datang langsung kumite, tapi banyak hal
yang dipelajari dan dipersiapkan supaya
seorang warga dapat yang mengikuti kelas kumite dapat melakukan kumite dengan lebih
baik.
Secara keseluruhan semua peserta menikmati
latihan
hari
ini,
memberikan
pemahaman
yang
lebih
mendalam
atas
aspek
Etiket
dojo dan
bunkai
KATA.
Sesi selanjutnya dari training ini akan diadakan kembali menjelang akhir tahun 2016
nanti.

(Oleh Sensei Wisnu Suryadi)
diberlakukan bagi dewasa kyu 5 kebawah dan usia
45 tahun keatas)

 Pelindung; gigi/mouthguard, tulang kering dan
punggung kaki, selangkangan, dan dada bagi putri
 Pelindung; kepala, gigi/mouthguard, badan, sedengan standard internasional
langkangan, tulang kering dan punggung kaki
 Sarung tinju (tipis)
 Sarung tinju (tebal)
Usia 19 dan lebih
Usia 9 Sampai 12 tahun

Pelindung; gigi/mouthguard, selangkangan
 Pelindung; kepala, gigi / mouthguard, selangkan(pilihan bagi putri0, dada bagi peserta putri
gan, tulang kering dan punggung kaki
dengan standard internasional
 Sarung tinju (tebal)
(Oleh Panitia Kejuaraan Antar Dojo Mei 2016)
Usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun (bias juga

