Profilul clubului: Kendo

Motto: Fii pregătit întotdeauna!

Club iniţiat de doi vânători de munte (Predeal, promoţia 1999-2000) exersaţi în aria artelor
marţiale. După alte practici, fără a rupe
total contactul cu acestea, am început
kendo în 2006. Considerăm că disciplina
Kendo este una cu specific militarintelectual, ajutându-ne să răspundem în
timp real, dar şi în perspectivă întrebării:
"Ce facem cu tensiunea, conflictul sau
starea de urgenţă?". Suntem profund
interesaţi de educaţie, aspect accentuat în
urma cazurilor reale cu care ne-am
confruntat, inclusiv ca părinţi. Învăţăm.
În 2011 am început antrenamente
independente, în completarea celor
desfăşurate la clubul la care eram
afiliaţi, acestea fiind accesibile tuturor o premieră a deschiderii în cadrul
Georgescu Octavian și Dragomirescu Gabriel, fondatori CO
mişcării de kendo cel puţin din Bucureşti.
De asemenea, la clubul CO a debutat singurul practicant de nito-ryu din ţară ca membru al unei
echipe, la Campionatul Naţional din 2017, anul afilierii, echipa obţinând medalia de bronz. Chiar
dacă nu intră in specificul clubului, nu ne sunt străine Iaido, Tameshigiri şi HEMA (Historical
European Martial Arts) - fără a ţine de antrenamentul regulat, considerăm că e educativ a avea
de-a face cu asemenea tehnici. Altă singularitate cel puţin pentru ultimii 10 ani, în Bucureşti:
găzduirea unui curs de kendo ţinut de un maestru coreean. Interacţionăm.
E interesant că anul înfiinţării clubului ca personalitate juridică, 2016, e şi anul în care "Coroana
de Oţel" a României a revenit pe stema ţării, după aproape 7 decenii, lucru pentru care am militat
şi noi. Ne dorim să sprijinim concret orice reprezentare naţională, ca echipă sau sportiv român
care participă la evenimente internaţionale. CO a oferit cursuri gratuite de kendo, a iniţiat
demonstraţii, a readus foşti practicanţi la Kendo, a găzduit kendoka de la diverse cluburi, a
participat constructiv la crearea şi întreţinerea unei infrastructuri a dojo-urilor.
Coroana, o construcţie circulară, în care fiecare are loc egal întru demnitate umană. O expresie a
"smereniei voioase" (Nicolae Steinhardt), a cultivării verticalităţii şi a potenţialului fiecăruia.

Cultivăm emulaţia transparent, deschis, în regim de semivoluntariat şi pe bază de respect
reciproc. Din luna Septembrie a anului 2020, la CO sunt 6 deţinători de bogu (armura pentru
kendo), existând potenţial trainic de creştere. “Inspiraţia” montană a clubului stă şi în
incursiunile / cantonamentul la munte.

