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Klub s preko 100 člani, od najmlajših, 4 in 5 letnih otrok, pa vse do starejših veteranov, deluje na področju rekreativnega 
in tekmovalnega športa, zdravega načina življenja in aktivnega življenjskega sloga. Za seboj imajo bogato zgodovino 
uspehov, tudi na največjih evropskih in svetovnih tekmovanjih, saj se člani redno udeležujejo tekem doma in po svetu. 

Po večletnem gostovanju na različnih 
lokacijah, klub danes deluje v Centru 
VERIGA, na lokaciji PIC Veriga, na Alpski 
cesti 43, v Lescah, kjer imajo lastno, bogato 
opremljeno telovadnico, ki svoje prostore 
nudi tudi drugim športnim panogam in 
aktivnostim. Treningi, ki jih vodijo izkušeni 
in usposobljeni trenerji, se izvajajo v več 
vadbenih skupinah (predšolski otroci, mlajši 
osnovnošolci, starejši osnovnošolci in sred-
nješolci ter odrasli), 4 krat tedensko. Poleg 
taekwondoja so k vadbi dodani še treningi 
samoobrambe in pa drugih borbenih veščin. 

TAEKWON-DO KLUB RADOVLJICA

Taekwondo razvija osebnost in telo. Na teh 
osnovah temeljijo tudi načela taekwondoja: 
vljudnost, poštenost, vztrajnost, samokontro-
la in nezlomljiv duh. Obstajajo štiri osnovne 
discipline taekwondoja, ki se med seboj 
povezujejo: forme, športna borba (sparing), 
test moči in specialne tehnike. Taekwondo je 
relativno sodobna veščina, saj se je v obliko, 
ki jo poznamo danes razvil po II. svetovni 
vojni pod očetom Taekwondoja, korejskim 
generalom Choi Hong Hi-jem. Filozofija 
Taekwondoja temelji na etičnih, moralnih in 
duhovnih standardih, po katerih ljudje lahko 
živijo skupaj v harmoniji.

Samoobramba temelji na principih, ki nam 
kažejo, kako prevzeti kontrolo nad lastno 
varnostjo. V večini primerov je dovolj že 
zdrav razum, a vseeno se vedno ne 
moremo izogniti neprijetni situaciji. Najbolj-
ša taktika je vsekakor pripravljenost. Cilj 
vadbe samoobrambe je, poleg učenja tehnik 
samoobrambe, še povečati moč, vzdržljivost 

in koordinacijo, oziroma se naučiti kako 
zavzamemo stališče in ne kažemo strahu, 
saj je govorica telesa še kako pomembna. Z 
vadbo samoobrambe se naučimo kako ostati 
zbran, buden, kako se soočiti, spopasti, ter 
kako uporabiti kar je pri roki in nenazadnje, 
kako najhitreje poiskati izhod.

Kempo arnis je borilna veščina, sestavljena 
iz ryukyu kempa, modern arnisa in kapap 
-krav maga, hkrati pa vsebuje tudi vezne 
elemente, ki vse te veščine poveže skupaj 
v enovito celoto in vse skupaj postavi v 21. 
stoletje, torej v moderno dobo. Poudarek je 
na samoobrambi s preigravanjem scenarijev, 
ki se lahko zgodijo na ulici (davljenje, prijem 
v giljotino, udarci, rušenje na tla, prijemi za 
roke, okoli telesa, grožnje, ...). Cilj kempo 
arnisa je nasprotnika kontrolirati ali pa one-
sposobiti do meje, ki nam omogoča varen 
umik. Poleg goloroke borbe, poučujemo tudi 
uporabo orožij. 

#našiklubi

Taekwon-do klub Radovljica ima za sabo že 30 letno zgodovino delovanja.
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