Naj vas vljudno povabimo na prvi Mednarodni kamp chenjiagou taijiquana velikega mojstra
Chen Xiaoxinga v Europi, v organizaciji angleške podružnice »Chenjiagou Taijiquan GB«
zadolžene za Evropo in soorganizaciji »Slovenskega združenja za Chenjiagou taijiquan«,
katerega član je tudi »Društvo Skriti zmaj«.
Te priložnosti vsekakor ne bi smel zamuditi nihče, ki trenira chen stil taijiquan-a. Ta je
izjemna, ker bo usposabljanje potekalo na najvišji ravni, saj:
- bodo kamp in treninge vodili trenutno štirje najboljši in tudi svetovno priznani mojstri
iz najstarejše, izvirne šole iz Chen vasi, ki velja za zibelko taijiquana,
- kamp se bo odvijal na pragu vašega doma, v Planici od 2.8.2015 do 9.8.2015 v
pogojih primernih za vrhunske športnike,
- udeležili se ga bodo najboljši učitelji in chen taijiquan praktikanti iz celega sveta.
Treninge bodo vodili:
Veliki mojster Chen Xiaoxing – že vse svoje življenje deluje v Chen vasi, ki velja za izvir
taijiquan borilne veščine. Kitajska vlada je leta 2007 Chen vas tudi uradno priznala za rojstni
kraj taijiquana. Veliki mojster Chen Xiaoxing tu vodi najstarejšo šolo Taiji quana. Priznan je
kot najboljši mojster v vasi in je glavni predstavnik Chen družine na Kitajskem. Čeprav potuje
po Kitajski in tujini ter širi svoje znanje, namerava ostati v vasi. Za razliko od njegovega
starejšega brata velikega mojstra Chen Xiaowanga, ki je šel v svet, je njegovo poslanstvo, da
poskrbi, da se naslednja 20. generacija pravilno razvija in da ohranja pristnost borilne veščine
veščine chen taijiquana.
Dokler je še tekmoval, je osvojil zlati medalji na Henan deželnem turnirju za tradicionalni stil
(1979 in 1986), v potiskanju rok (1983) in v formi z mečem (1986).
Mojster Chen Ziqiang – je najstarejši sin Chen Xiaoxinga, je vodja in glavni trener v chen
družinski taijiquan šoli. Velja za najbolj impresivnega mojstra 20. generacije družine Chen.
Tekmoval je na mnogih nacionalnih turnirjih po vsej Kitajski in osvojil številne zlate medalje v
prostoročnih formah, formah z orožjem ter v potiskanju rok. Razvil se je v izjemnega mojstra
znanega daleč naokoli po svoji bojevitosti, ognjevitosti in nepremagljivosti. Drugače na pogled
pa deluje kot tihi, blagi, uglajeni maček, ko pa se vas pa dotakne, se spremeni v tigra.
Je tudi avtor mnogih knjig, ki veljajo za odlično učno gradivo.
Mojster Chen Zijun – je mlajši sin Chen Xiaoxinga , je tudi trener v šoli in gre po bratovih
stopinjah. Velja za mojstra z izredno fizično močjo, kar dokazujejo tudi njegovi rezultati na
tekmovanjih.
Mojster LI Xiaohua – je glavni asistent Chen Ziqianga, zadolžen za vodenje treningov v šoli.

NE ZAMUDITE,
PRIJAVE SO MOŽNE SAMO ŠE DO 15.7.2015

Več o kampu in prijavi:
https://www.facebook.com/events/574429962675346/
planica2015@gmail.com

