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ZADEVA:        1.FUDOKAN KAMP SLOVENIJE 
 
 
Fudokan Slovenija organizira prvi mednarodni Fudokan karate kamp, ki se bo odvijal na idilični 
lokaciji Ribnice na Pohorju. Kamp bo potekal od 3 do 5 junija ( petek – nedelja ). Namen kampa 
je strokovno izobraževanje in spoznavanje Fudokan karateja, aktivno udejstvovanje, sožitje z 
naravo, druženje in spoznavanje karatek širše. Kamp je odprtega tipa in je namenjen prav 
vsem simpatizerjem. V ponudbi pa imamo poleg pestrega seminarja še aktivnosti za 
spremljevalce in starše. 
 
 
 
Z velikim ponosom in častjo povemo, da bomo gostili glavnega 
inštruktorja ter prvega asistenta velemojstra Soke Ilije Jorge, mojstra 
ALEKSANDRA SIMIČ-a, mojstra 5.dan,  večkratnega evropskega 
prvaka v Fudokan karateju kot ITKF, nosilca številnih odličij z ekipo 
Jugoslavije ter generalnega sekretarja WORLD FUDOKAN 
FEDERACIJE.  
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Strokovni seminarski del bosta vodila mojstra Blaž  Catelani ter Aljoša Lipavc. 
 
 

 
 
 
 
Kamp bo zajemal kar 12 ur treningov : 
 

- Petek ( 2 uri )  
- Sobota ( 6 ur ) 
- Nedelja ( 4 ure ) 

 
 
 
Tematika: 

- Definiranje Fudokan kat, aplikacije  
- Sodniška pravila WFF 
- Specialnost uporabe Fudokan tehnik 
- Kihon ( kyu/DAN WFF ) in Kumite izvedba 
- Uporaba zanshin, kime, budo 
- Kondicijski del 

 
Paket aktivnega člana zajema: 

- 12 ur strokovnih treningov 
- Pozornost in skrb naše ekipe za vas 
- Aktivnosti za otroke in spremljevalce 
- Prestižna namestitev v apartmajih opremljenih z kaminom, LCD tv, kopalnico, 

balkonom in WI FI- jem 
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- Polni penzion z izvrstno ponudbo hrane 
- Športne aktivnosti v naravi in tekmovanje za naziv IRON MAN 
- Piknik za vse udeležence 
- Uporaba Wellnes Centra SITAR 
 
 
 
Paket za spremljevalce:  

 
- Prestižna namestitev v apartmajih opremljenih z kaminom, ldc tv, kopalnico, 

balkonom in WI FI- jem 
- Polni penzion z izvrstno ponudbo hrane 
- Uporaba fintes centra 
- Možnost pohodov na idilične lokacije Ribniškega Pohorja 
- Možnost kolesarjenja 
- Uporaba Wellnes Centra SITAR 

 
 

 
 
 
Cene paketov ( petek-nedelja ): 
 
AKTIVNI ČLANI do 6 let – 20 eur 
 
AKTIVNI ČLANI od 6 do 14 let   -  70 eur 
 
AKTIVNI ČLANI nad 14 let  -  80 eur 
 
 
SPREMLJEVALCI ( simpatizerji, starši….) 
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PAKET z polnim penzionom – 60 eur ( en dan 30 eur ) 
Možnost najema apartmaja ( hrana v lastni izvedbi ) min število 5 oseb, cena 20 eur/ noč. 
 
Rezervacije do 1.6.2016 !!!! 
 
Za vse podrobne informacije smo na voljo na: 
 

- info@fudokan.si ali na 068 145 235 
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