ÖZEL BÜRO GRUBU, istekli gençlerimize savunma sporlarının
önde gelenlerinden JİU JİTSU ve COMBAT JU JUTSU kursu
verecek. İsteklilerin aşağıdaki adresimize ad, soyad, e-posta
adresi, yaş ve cep tel no bilgilerini iletmeleri rica olunur. Ücret
öğrencilerin gelir düzeyine göre ayarlanmıştır.
WEB SİTESİ : http://www.turkbudo.com
Hizmetlerimiz sporcu ve üyelerimize genel kültür içerikli toplantılar konferans ve bilimsel
çalışmalar eğitim amaçlı teknik taktik ve uygulamalı olarak sahasında uzman öğretmenler
tarafından yapılmaktadır.
Genel merkezimizde kurulduğundan bugüne kadar, budo sporlarına gönül veren Türk ve
yabancı uyruklu gençlere disiplinli ve özverili olarak kuralına uygun eğitmenlik yapılmıştır.
Resmi kurum, Türk ve yabancı devlet adamlarına, iş yerlerine yasalar çerçevesinde
güvenlik uzmanları eğitilmiş ve halen de eğitilmektedir. Kungfu’da QINGDA ve serbest

stillerin yarışmaları ile PENCAK SILAT sporunda da hakem, antrenör ve müsabaka
yönetmeliği organizasyon ile unutulmayan kural ve yenilikler kuruluşumuz tarafından
yapılmıştır. Unutulmayan hizmetlerimizle resmi ve özel federasyonlarca takdir edilen
uluslar arası üne sahip bir spor organizasyonuyuz.
Amacımız, yurt içi ve yurt dışında aynı amaçlı spor kulüp ,dernek ve federasyonlarla
sportif faaliyetlere katılmak, uluslararası yarışmalar, Dünya ve Avrupa šampiyonaları
tertiplemek din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin "Spor erdemliktir." anlayışı ile yabancı
ülkelerle kültür etkinliklerinde bulunup, samimi arkadaşlıklarla Türkiye'yi tanıtmaktadır.
Yetişen sporcularımıza yetki vererek Türk ve Dünya gençliğini her türlü yüz kızartıcı
suçlardan uzak tutup, spor ruhu ve beden terbiyesini öğreterek dünya barışına katkıda
bulunmaktır.
Merkezimizde budo sporları aktiviteleri çocuklar ve yetişkinler için gruplara ayrılmıştır.
Gruplar 10, 20, 30, 40 kişiliktir. Titizlikle öğretilen spor eğitimi kendine güven, saygın ve
disiplinli bir ortamda aile sıcaklığı ile uzmanlarca yapılmaktadır.
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05-10 arası
Çocuklar grubu
10-14 arası
Çocuklar grubu
15-18 arası
Gençler grubu
20-30 arası
Yetişkinler grubu
35-70 arası
Yaşlılar grubu

Genel merkezimiz Türkiye genelinde 127 büyük organizasyon, 8 uluslar arası turnuva,4
Avrupa şampiyonası, 378 gösteri etkinliği ile 205 kuluplerarası ikili turnuva düzenlemiştir.
97 yabancı ülkede çeşitli organizasyonlarda yöneticilik yapmış, Dünya ve Avrupa
Şampiyonalarında seminer düzenleyerek, tecrübe ve ciddiyetiyle uluslar arası
federasyonların da takdirini toplamıştır.
Genel merkezimiz amatör ve profesyonel düzeyde milli turnuvalar Avrupa ve dünya
şampiyonaları ile ilgili deneyimli olup bu konularda uluslar arası resmi federasyonlara
seminer vermektedir.

Spor aktivitelerimize katılabilmeniz için aşağıdaki hususlara titizlikle uyulması zorunludur.
Kurs için gerekli belgeler
1.
2.
3.
4.
5.

4 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus cüzdanı kimlik bildirimi
Sağlık raporu, kan grubu
Yaşı küçük olanların velisinin yazılı taahhütnamesi
Aktivitelere göre budo giysileri

Özel çalışmalara katılacak olanlar içinde aynı hususlar geçerli olup, kayıtlar genel
merkezimizin sekreterliğine bizzat gelinerek yapılır.
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