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A Nagykanizsai TE 1866. Judo Szakosztálya és a Jigoro Kano Alapítvány együttes
szervezésében első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a szakosztály
edzői és a tevékeny szülők a judo családok , iskolai és óvodai csoportok sport majálisát!

A hazai családok mellett Nagyatádról érkezett vendég család!

Az NTE nagypályán és a Judo teremben egész nap folyt a mozgás, a játék, miközben a szülők
és Musztácsné Zakócs Franci edzőnk készítették az ebédet a bográcsban.

A meghirdetett rajzpályázattal melegítettek be a gyerekek. Színezés és szabad rajz
kategóriában lehetet nevezni! Minden kisgyermek indult valamelyik csoportban. A judo sporttal
kapcsolatos képek megrajzolásáért külön pont járt! A legjobb ilyen képet Musztács Izabella és
Dobos Viktória készítette.

A délelőtti sport programok között szerepelt a speciális judos amerikai foci, melyet a teremben
a tatamin játszottak le a csapatok. A bemelegítések között ez a favorit!

A pályán gyerekfoci, kapura rúgás zajlott, majd a családok sport vetélkedője következett.
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Ügyességi, erőnléti és akadály versenyszámokban kellett összemérni a családoknak
felkészültségüket!

Több forduló összesített eredménye alapján a Garamszegi család nyerte a versenyt a Köveskáli
család előtt.

A versenyt megelőző szülői vonakodás után a feladatokkal való megbirkózást követően
mindenki örült a részvételnek, a kellemes kis mozgásnak, a mókás pillanatoknak! A gyerekek
bíztatással, segítséget nyújtva szurkoltak szüleiknek, nagyszüleiknek!

A közösen elfogyasztott ebéd után az Íjászat, a Karikás Ostor és a Légpisztoly jelentőségének,
használatának megismertetése következett.

Minden kisgyerek és szülő kipróbált minden eszközt, volt aki nem is bírta abbahagyni.

Kattintva aképen nagy méretben is megtekintheti!
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Legnagyobb sikere a gyerekek körében az ostornak volt.

A teremben először ifjú zenész judosunk Bellák Tibor tangóharmonikával való zenei előadását
hallgatták meg a résztvevők, majd a lakodalmakból ismert „kocsis” játékot játszották el, nagy
sikerrel és élvezettel.

Külön program keretében babaringató volt, kinél a legcsendesebb a legkisebb judo palánta,
melynek nyertese Köveskáliné Kucsebár Helén lett.

Az ünnepélyes eredményhirdetés következett, jelképes jutalmakkal. Mindenki kapott ajándékot.

Szabadtéren folytatódott az esti program , zenés vigalommal, tábortűzzel.

Kellemes, mozgásban bővelkedő nap volt mindenki számára. Jól érezték magukat szülők,
gyerekek. Generációk harca nélkül, együtt a családok!

A következő években, szándékunkban áll kibővíteni a családi és baráti körök programját a
környező judo csapatok családjainak bevonásával is.

Mester Józsefné

Szervező, edző
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