HANMINJOK HAPKIDO ASSOCIATION

Η World Kido Federation ιδρύθηκε από τον Grandmaster In Sun Seo* το 1986
για να λειτουργήσει ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επίσημες πολεμικές τέχνες
της Κορέας και την υπόλοιπη κοινότητα των πολεμικών τεχνών ανά τον
κόσμο.
Με το σχηματισμό της World Kido Federation οι ασκούμενοι στις Κορεάτικες
πολεμικές τέχνες μπορούν να καταγράφουν τους βαθμούς και τις σχολές τους
σε μια αναγνωρισμένη ομοσπονδία από την Κορεάτικη κυβέρνηση, που
εγγυάται τη συνεχή και μόνιμη τεκμηρίωση.
Η World Kido Federation εξασφαλίζει την απευθείας διασύνδεση με ένα
αναγνωρισμένο Οργανισμό, τη νομιμότητα, τη συνέχεια και την ασφάλεια για
όλα τα μέλη.
Τα μέλη απολαμβάνουν την επίσημη εγγραφή τους μέσω της HanMinJok
Hapkido Association η οποία ιδρύθηκε από τον Grandmaster In Sun Seo ως
ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, καταγεγραμμένος στο Υπουργείο
Πολιτισμού / Τουρισμού της Κορέας (με πάνω από 550 σχολές μέλη μόνο στην
Κορέα).
Η HanMinJok Hapkido Association αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη ένωση
Hapkido στην Κορέα και τον κόσμο.
Το Effective Hapkido™ είναι στυλ του Hapkido. Ιδρύθηκε από το Δάσκαλο
Βασίλειο Τοπάτση το 2004 και εξειδικεύεται επιπρόσθετα στις τεχνικές
grappling.
Μετά από πολυετή, συνεχή & ποικιλόμορφη εξάσκηση, σοβαρότητα, με
απόλυτο σεβασμό στις υπόλοιπες σχολές και Οργανισμούς του Hapkido στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με συγκεκριμένο όραμα και χωρίς πολλές λέξεις ο
δάσκαλος Β. Τοπάτσης κατάφερε να λάβει σημαντικές και καθοριστικές
αναγνωρίσεις.
Ως αποτέλεσμα έγινε αποδεκτό και καταγράφηκε από την World Kido
Federation | HanMinJok Hapkido Association (A-261 | E.H.A.*).

Γίνε και εσύ μέλος μας για όλα τα παραπάνω!
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* Ο Grandmaster In Sun Seo (10 Dan) έλαβε το 1 Dan στο Hapkido από το GM Choi
Yong Sul (ιδρυτής) το 1958!, ήταν πρόεδρος της Korea Kido Association από το 1983
μέχρι το 2002! και πρόεδρος της Korea Kuk Sool Association.
* Ο Οργανισμός του Effective Hapkido™ είναι η Effective Hapkido™ Association με
ιδρυτή και πρόεδρο το δάσκαλο Βασίλειο Τοπάτση (www.effectivehapkido.org).
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή/και η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του κειμένου.
Η E.H.A. δε φέρει ευθύνη για τυπογραφικά ή μεταφραστικά λάθη.
Τα λογότυπα και τα αρχικά κείμενα ανήκουν στους δημιουργούς τους / τρίτα μέρη.
Το υλικό του Effective Hapkido™ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του.
www.effectivehapkido.org

