Rok 2012
XV Puchar Polski w Karate. Wrocław 01.12.2012
W dniu 1 grudnia we Wrocławiu w hali AWF na Stadionie Olimpijskim, odbył się XV Puchar Polski w Karate,
którego organizatorem był klub Budokan Wrocław. Na starcie stanęło około 300 zawodników i zawodniczek
we wszystkich kategoriach wiekowych. Klub Ronin z Dąbrowy Górniczej reprezentowało 12 zawodników i
zawodniczek, kierownikiem drużyny był Sensei Roman Szymczak, Trenerem Sensei Tomasz Puchała a w
gronie sędziów był Sensei Tomasz Byjos.
Dzięki dobremu przygotowaniu do tej ostatniej w tym sezonie imprezy, zdobyliśmy 7 medali i również 7
miejsce w klasyfikacji medalowej.
Z reprezentantów naszego klubu najlepiej spisała się Katarzyna Janikowska która zdobyła 1m w kata
kadetek i 1m w kumite kadetek +40kg.
Nasi kolejni medaliści to Jakub Janikowski 3m kata kadetów i 5m kumite kadetów +50kg, Patryk Ludwisiak
3m kumite dzieci +30kg, oraz nasi debiutanci Szymon Kubik 3m kata dzieci, Konrad Frankiewicz 3m kumite
dzieci -30kg, Igor Michaliszyn 3m kumite junior młodszy open. Na pochwałę zasługują też pozostali nasi
zawodnicy Kaja Coulding, Oskar Łydka, Natalia Budzyń, Jakub Sendek, Olaf Włosowicz i Jakub Jasiński.
Każdy z nich poza Jasińskim walkę o medal przegrał dopiero w repasażach. Pecha miał Jakub Jasiński nasz
utytułowany zawodnik, gdyż mógł sięgnąć po kolejne złoto w swojej karierze lecz niestety w walce o medal
decyzją sędziów został zdyskwalifikowany za zbyt mocny kontakt i doprowadzenie do niezdolności
prowadzenia walki przez jego przeciwnika.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, także trenerom za przygotowanie zawodników i rodzicom za ich
zaangażowanie.
Tiger Way 17.11.2012 - Kaunas (Kowno)
W dniu 17.11.2012 w Kaunas na Litwie odbyły się międzynarodowe zawody Karate Shotokan Tiger Way,
którego organizatorem był Litewski Związek Karate Shotokan oraz Klub Samuraj z Kowna (Kaunas). W
zawodach wzięło udział ponad 500 zawodników z Norwegii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Białorusi i dwie
drużyny z Polski (Shogun Białystok i Ronin Dąbrowa Górnicza).
Nasz klub reprezentowało dwoje zawodników utytułowana już Katarzyna Janikowska i Jakub Janikowski
oraz trener Tomasz Byjos. Po raz kolejny swoją klasę sportową potwierdziła Kasia Janikowska która
startując w dwóch konkurencjach zdobyła dwa medale, 3 miejsce w kata, gdzie minimalnie przegrała o finał
oraz 2 miejsce w kumite. Tym razem także jej brat Jakub również sprostał oczekiwaniom i w kumite zajął 2
miejsce, w konkurencji kata natomiast nie przebrnął eliminacji.

Gratulujemy naszym zawodnikom. Przed nami jeszcze na zakończenie sezonu Puchar Polski we Wrocławiu.
XX Mistrzostwa Świata i V Puchar Świata Karate Shotokan w Mediolanie 13-14.10.2012
Licząca 24 osoby i 3 trenerów oraz kierownika drużyny Reprezentacja Polskiej Federacji Karate zdobyła 7
medali. Wśród reprezentantów Polski znalazło się 3 zawodników z KS Ronin Dąbrowa Górnicza (Katarzyna
Janikowska, Jakub Jasiński i Jakub Janikowski). Reprezentanci naszego klubu w tej najważniejszej
tegorocznej imprezie sportowej zdobyli 2 medale, Katarzyna Janikowska 1m w kata kadetek oraz Jakub
Jasiński 3m w kumite juniorów +65kg. Ponadto Katarzyna Janikowska zajęła miejsce 5-8 w kumite kadetek
+45kg a Jakub Janikowski 14m w kata i 9-16m w kumite kadetów -53kg. W Mistrzostwach wzięło udział
około 1200 zawodników i zawodniczek z 53 Państw.
Biorąc pod uwagę iż Klub jest wspierany głównie przez rodziców a Trenerzy prowadzą zajęcia charytatywnie,
osiągnięcie takich wyników sportowych to marzenie niejednego klubu. Tym samym zawodnicy KS Ronin
potwierdzili swoją przynależność do światowej elity Karate Shotokan.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim rodzicom i członkom klubu za wsparcie oraz Urzędowi Miasta za
przyznanie w poprzednim półroczu, nagród dla naszych zawodników.

Puchar Europy XVI Slovakia Open - Bratysława 28.04.2012
Z sukcesami wrócili z zawodów Slovakia Open zawodnicy KS Ronin. Zawody w Bratysławie rozegrano w
ramach Pucharu Europy WTKA w dniu 28 kwietnia 2012. Klub reprezentowało 7 zawodników oraz Sensei
Tomasz Byjos, pełniący w tych zawodach funkcję sędziego. Wśród zawodnikó KS Ronin, najwiekszy sukces
odniosła Katarzyna Janikowska w kategorii kadetek, zdobywając 2 złote (kumite indyw. i drużynowe) oraz
srebrny medal (kata indyw.), swoją klasę potwierdził Jakub Jasiński zdobywając 3 miejsce w kumite juniorów
+75kg a o wejście do finału przegrał po dogrywce decyzją sędziów z późniejszym złotym medalistą.
Pozostali zawodnicy zdobyli medale w kategorii dzieci: Jakub Janikowski 3 miejsce kata (rocznik 19992000), Patryk Ludwisiak 3 miejsce kata (rocznik 2003 i młodsi), Mateusz Sadowski 3 miejsce kata (rocznik
2001-2002). Dobre rezultaty osiągnęli również: Jakub Sendek 4 miejsce kata, Aleksandra Jaworek 5 miejsce
kumite juniorek.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Polish Open 2012 w Szczecinie (25.03.2012)
W dniu 25 marca 2012r wzięliśmy udział w międzynarodowym turnieju Karate - Polish Open 2012, jaki odbył
się pod egidą WUKF w Szczecinie. Udział w turnieju wzięło ponad 200 zawodników i zawodniczek z 8
krajów. Nasz klub reprezentowali zawodnicy młodego pokolenia, Katarzyna Janikowska, Aleksandra Jaworek
i Jakub Janikowski. Jako pierwsza w kata wystartowała Kasia zajmując w konkurencji kata 4 miejsce choć w
finale była 2 to okazało się iż liczy się suma punktów z finału i półfinału (było to dla nas zaskoczeniem),
następnie występ w kata zakończył na eliminacjach Jakub. Po kata rozpoczęło się kumite. Jako pierwszy
wystartował Kuba w roczniku 2000-2002, wygrał walkę eliminacyjną lecz w ćwierćfinale uległ zawodnikowi z
Ukrainy. Kasia miała wolny los i drugiej rundzie spotkała się z zawodniczką z Węgier, w normalym czasie
walki był remis i zarządzono dogrywkę, która także nie przyniosła rozstrzygnięcia. Kasia jednak przegrała
przez wskazanie i odpadła z turnieju. Jako ostatnia wystartowała Ola Jaworek w roczniku 1995-1997. Ola
pomimo długiej przerwy w startach (chyba jej to dobrze zrobiło) przeszła jak burza przez eliminacje,
ćwierćfinał i półfinał, gdzie kolejno pokonała zawodniczki z Polski i dwie z Węgier. W finale spotkała się z
zawodniczką Shodan Zduny, lecz po zaciętej walce uległa 2:1 i zajęła zasłużenie 2 miejsce. Kierownikiem
drużyny był Sensei Tomasz Byjos.
Baltic Cup 2012 (Panevyzys Litva 18.02.2012)
To był nasz pierwszy start w roku 2012. Zawody na Litwie były stylowymi zawodami Shotokan rozegranymi
według przepisów SKDUN. Wzięło w nich udział ponad 400 zawodników z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i
Rosji. Nasz klub reprezentowało 4 zawodników, Jakub Jasiński, Jakub Janikowski, Katarzyna Janikowska i
Patryk Ludwisiak. Wszyscy walczyli bardzo dzielnie zarówno w kata jak i w kumite ale do strefy medalowej
dotarła tylko Katarzyna Janikowska, zajmując 2 miejsce.

