Rok 2011
•Mistrzostwa Świata WTKA, Martial Marathon oraz Orient Festival
W dniach 27-30 października 2011, we Włoskiej miejscowości Marina di Carrara, odbyła się największa
obecnie na świecie impreza poświęcona sztukom walki. Imprezy które w tych dniach trwały to VII World
Championship Karate gdzie udział wzięli reprezentanci głównych styli Karate Shotokan, Goju Ryu, Shito
Ryu, Wado Ryu a także Nanbudo, w sumie około 2800 zawodników z około 90 krajów. Ponadto rozegrano
WTKA Mistrzostwa Świata w Kickboxingu, Muay Thai oraz formule MMA gdzie brało udział 2070
zawodników. Uzupełnieniem tej największej na świecie imprezy był Orient Festival, wspaniała impreza
promująca wszystkie kraje Orientu. Były to wystawy i stoiska promujące kulturę różnych krajów, medycynę
naturalną oraz występy na kilku scenach w różnych pawilonach. Cała impreza odbyła się na powierzchni
75000 m kw, w kompleksie Carrarafiere gdzie odbywają się międzynarodowe targi. Polskę reprezentowało 8
osób, w tym 6 zawodników i 2 sędziów. Zawodnicy to Arkadiusz Kaczmarek (Muay Thai), Grzegorz Pilzys
(Kick light), Karol Kasprzyk (Kick full i K1) oraz zawodnicy Karate, Jakub i Bartosz Jasińscy oraz Katarzyna
Janikowska (wszyscy z KS RONIN). Niestety jeszcze 5 zawodników nie dojechało z powodu awarii auta.
Jako sędzia udział wziął Tomasz Byjos oraz sędzina z Warszawy. Nasza podróż również odbywała się z
przygodami, kiedy dojechaliśmy do Włoch i byliśmy ok 90km od celu, zostaliśmy zawróceni przez Policję z
powodu powodzi i zerwanych wiaduktów. Musieliśmy jechać przez inną część Włoch i dodatkowo zrobić
około 430km a mieliśmy tylko 3 godz na wykonanie wszystkich formalności rejestracyjnych. Na szczęście po
naszych telefonach, organizatorzy nie zamknęli list ale poczekali na nasz przyjazd, dzięki czemu mogliśmy
dopełnić formalności medycznych oraz rejestrację zawodników. Po czterech dniach ciężkich pojedynków
reprezentanci Polski zdobyli 8 medali (2x1, 3x2 i 3x3 m) . Z tego aż 7 medali zdobyli reprezentanci KS Ronin
Dąbrowa Górnicza Bartosz i Jakub Jasińscy oraz Katarzyna Janikowska. Bartosz Jasiński wygrał Kumite
Point juniorów -70kg, był 3 w kumite juniorów -70kg Shobu Sanbon i 3 kumite Shotokan. Jakub Jasiński
wygrał kumite juniorów -75kg Shobu Sanbon oraz był 2 w Kumite Point -75kg, w kumite shotokan odpadł w
eliminacjach. Katarzyna Janikowska w kategorii dzieci zdobyła 2m w Kumite Point oraz 2m w Kumite Shobu
Sanbon, w finale Kata zajęła 4m. Nasz region reprezentował także Karol Kasprzyk z Klubu Superkick od
trenera Czarka Podrazy. Karol po bardzo ciężkich walkach eliminacyjnych w K1 i Full Low Kick, nieznacznie
uległ zawodnikom Ukrainy i ostatecznie zajął 5 miejsce co jest bardzo dobrym wynikiem,zwłaszcza iż Karol
debiutował w tak dużej imprezie. Ponadto 3m w Muay Thai zajął Arkadiusz Kaczmarek -86kg, wielokrotny
medalista ME i MP także tym razem nie zawiódł, 9m zajął Grzegorz Pilzys Kick Light -67kg.
Zawodnicy naszego regionu po raz kolejny pokazali iż należą do czołówki Polskiego i międzynarodowego
Karate.
Na sukces zawodników z KS Ronin złożyła się ciężka praca trenerów Tomasza i Andrzeja Byjos, Artura
Nycza, Romana Szymczaka, Tomasza Puchały.
•Międzynarodowy Puchar Słowackiej Federacji Karate w Prievidzi 15.10.2011
Pojechaliśmy w skromnym 5 osobowym składzie: Bartosz Jasiński, Kasia Janikowska, Ola Jaworek, Patryk
Ludwisiak i Jakub Janikowski. W roli kierownika drużyny i trenera pojechał Tomasz Byjos. Jako pierwszy
wystartował najmłodszy w drużynie Patryk Ludwisiak, wszystkich nas bardzo pozytywnie zaskoczył
zdobywając 2 miejsce w kata (pokaz technik) a były to dopiero jego trzecie zawody.Jako następny
wystartował Jakub Janikowski, jednak bez powodzenia, po nim siostra Katarzyna Janikowska, bardzo
dobrze wykonała układ kata Bassai Dai i awansowała do finału gdzie zmierzyła się z 5 innymi
zawodniczkami które wygrały swoje eliminacje. W finale Kasia ponownie zaprezentowała wysoki poziom
kata Heian Nidan, jednak w oczach sędziów nie zyskała takiego uznania aby znaleźć się na podium. Po
krótkiej przerwie od godz 14.30 rozpoczęły się walki czyli kumite. Ponownie pierwszy wystąpił Patryk i był to
jego debiut w kumite, jednak przegrał walkę eliminacyjną i odpadł z turnieju podobnie jak Jakub Janikowski.
Katarzyna Janikowska przespała pierwszą część walki i pomimo iż zaciekle odrabiałą straty to nie zdążyła a
ostatniego czystego trafienia, które dawało jej zwycięstwo, sędziowie nie zaliczyli gdyż uznali że było
wykonane po upływie czasu. Do swoich walk przystąpiła Ola Jaworek, doświadczona już zawodniczka w
mocnej konkurencji zdobyła 3 miejsce wśród juniorek +55kg. Jako ostatni do walk przystąpił w kategorii
seniorów Bartek Jasiński. Był to jego debiut wśród seniorów, dotąd był juniorem, jest aktualnym v-ce
Mistrzem Świata juniorów. Bartek wystąpił w prestiżowej kategorii Open, czyli bez podziału na wagi. Po
ciężkich walkach zdobył 3 miejsce a o finał przegrał walkę z aktualnym Mistrzem Świata seniorów.
Gratulujemy sukcesu
•XV Slovakia Open, Bratysława 7 maja 2011
Sukcesem zakończył się występ zawodników KS RONIN w zawodach Slovakia Open. Skromna 4 osobowa
drużyna zdobyła 5 medali i dwie 4 lokaty. W zawodach udział wzięło 488 zawodników. Najlepiej spisał się
Bartosz Jasiński który w kumite Juniorów (-68kg) wywalczył złoty medal, równie dobrze wystąpiła Katarzyna
Janikowska w kategorii 10-11 lat zdobywając 3 brązowe medale (kata, kumite i kobudo), także 3 miejsce
zajął najmłodszy Dominik Rybak w kategorii kata 6-9 lat. Ponadto Jakub Jasiński był 4 w kumite juniorów
-68kg, drużyna klubu w konkurencji kumite zajęła również 4 miejsce. Jednym z sędziów podczas tych
zawodów był Tomasz Byjos.

•X Europa Karate & Kobudo Cup for Club - RONIN CUP
Wzięły udział 33 kluby z 11 krajów. Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze i w klasyfikacji punktowej
zdobyli 4 miejsce uzyskując 214 punktów i 17 medali. Puchar Europy WTKA wygrał Budokan Wrocław przed
klubami ze Słowacji : Duslo Sala i Velki Krtiz.
•Mistrzostwa Europy SKDUN Shotokan (Eger-Węgry) 2-3.04.2011
Kierownikiem drużyny był Shihan Tomasz Byjos a udział wzięło 5 zawodników naszego Klubu. Zdobyliśmy
następujące medale : Katarzyna Janikowska (kumite dzieci - IIIm i kata dzieci IIIm), Jakub Jasiński (kumite
juniorów - 70kg IIIm), Katarzyna Misiarek (kumite juniorek - 55kg IIIm). Aleksandra Jaworek zarówno w kata
jak i w kumite odpadła w eliminacjach.
•Międzynarodowy Turniej WUKF w Szczecinie
Z uwagi na kontuzje zawodników, pojechaliśmy w mocno okrojonym składzie. Kierownikiem drużyny był
Sensei Artur Nycz. Nasi zawodnicy przywieźli 5 medali.

