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TRENING S PROF.DR. VLADIMIRJEM JORGO

Prof.Dr.Vladimir Jorga je prispeval velik delež v razvoju tradicionalnega karateja v Evropi ter
po svetu.
Dr. Vladimir Jorga (9.Dan); Univerzitetni profesor, zdravnik športne medicine, pionir karateja
Jugoslavije in ustanovitelj jugoslovanskega tradicionalnega karateja. Starejši brat doktorja Ilije
Jorge
Redni profesor za higieno in zdravstveno ekologijo na Medicinski fakulteti v Beogradu.
Bil je vrhunski športnik in večkratni prvak Jugoslavije v karateju. Prvič je postal univerzitetni
prvak, kot študent medicine leta 1963. Vrhunski športniki je ostal do leta 1975. Kasneje, je
deloval kot trener jugoslovanske nacionalne karate ekipe, kot sodnik in profesor na Beograjski
univerzi, dekan mednarodne fakultete za šport v Evropskem centru za mir in razvoj, vodja
Oddelka za športno medicino. Dal je velik prispevek k tradicionalnim vrednotam karate-doja.
Je izredno priljubljen tako v Jugoslaviji kot po svetu.
Objavil je več strokovnih člankov tako v domačih kot v mednarodnih, strokovnih, medicinskih
in športnih revijah,( skupaj preko 170 znanstvenih člankov ).Izdal je tudi več kot 12 učbenikov
in knjig o tradicionalnem karateju.
Prof. Dr. Vladimir Jorg je bil izvoljen za prvega predsednika jugoslovanske karate organizacije
Kot višji uradnik je v ITKF in ETKF organizirali več svetovnih in evropskih prvenstev v
tradicionalnem karateju. Je odgovorna oseba sodnikov v ETKF organizaciji, kjer je tudi
predsednik. Bil je študent in sodelavec velemojstra karateja Hidetaka Nishiyame, vse do
njegove smrti.
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Tema skupnega treninga kata KITTEI
Kitei pomeni "obvezni del sistema trenninga" in se vedno uporablja v prvem krogu
tekmovalne discipline Fukugo ( biatlon ), teoretično se spreminja na vsaka štiri leta s strani
tehničnega odbora ITKF.
Kitei je dolga kombinacija tehnik, sestavljena iz različnih kat. To je razvil Sensei Nishiyama
skozi desetletja treningov, ter jo uradno vključil v tekmovalni del leta 1980 za organizacijo
ITKF, z namenom, da se poenoti v en sam element v obliki različnih stilov, kot so Shotokan,
Goju -ryu, Shito-ryu in Wado-ryu.
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