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Hala Dzielnicowego OSiR Ochota ul.Nowowiejska 37B
Mistrzostwa odbyły się w sprawdzonej dwu etapowej formule. Do południa rozegrane
zostały eliminacje i finały kata, po południu, po uroczystym otwarciu walki reżyserowane,
eliminacje i finały kumite. Do startu zgłosiło się prawie 160 zawodników, niektórzy w 2, a
nawet w 3 konkurencjach. Liczba startujących była nieznacznie niższa niż rok temu.
Tłumaczyć to należy bardzo dużą liczbą turniejów w sezonie wiosennym. Tym większe
uznanie należy się obecnym. Nowością tegorocznych zawodów była rozegrana po raz
pierwszy formuła semi kontakt dla juniorów młodszych. Dużą popularnością cieszyły się
konkurencje pierwszego kroku – dla osób biorących pierwszy raz udział w zawodach karate.
Planując Mistrzostwa staralismy się podzielić uczestników na jak największą liczbę
kategorii. Mogliśmy wtedy wyłonić i nagrodzić większą liczbę zwycięzców. Dzięki pomocy
sponsorów przygotowaliśmy liczne nagrody, w tym wiele nagród pocieszenia dla tych,
którym się nie powiodło. Naszym zamierzeniem było, żeby każdy, poszczególny start, a
zwłaszcza w pierwszym kroku był dobrze wspominany i zachęcał do udziału w kolejnych
zawodach.
Na otwarciu turnieju po uroczystej prezentacji wszystkich uczestników, Pani Atsuko
Ogawa zagrała Hymn Polski oraz piękny koncert refleksyjnych utworów F.Chopina i
japońskich kompozytorów. Chwilę potem dynamiczny pokaz zaprezentowała działająca w
naszym klubie grupa akrobatyczna, specjalizująca się w Extreme Martial Arts.
Po raz drugi równolegle z turniejem zorganizowaliśmy Spotkanie z Kulturą Japonii.
Naszym gościem był Taira Matsuki z pokazem sushi, Sensei Nakayasu Yoshimi prowadząca
w Warszawie szkołę języka japońskiego i kaligrafii „Murasaki”, przedstawiciele
Stowarzyszenia Drogi Herbaty „Urasenke Tankōkai Sunshinkai” demonstrujący tradycyjną
ceremonię parzenia herbaty, wspomniana wcześniej Pani Atsuko Ogawa pianistka, promotor
kultury japońskiej z Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu, nauczyciele języka
japońskiego z Fundacji Krzewienia Kultury Japońskiej „Sakura” oraz przedstawiciele firmy
„Hanami” promujący japońskie wydawnictwa w języku polskim. Równocześnie dla tych
wszystkich, którzy mimo wszystko bardziej cenią sobie polską tradycję, przed halą
przygotowany był bezpłatny grill.
Rangę zawodów w znaczący sposób podniosła obecność Burmistrza Dzielnicy Ochota
Pana Maurycego Wojciecha Komorowskiego oraz jego zastępców Panów Piotra
Żbikowskiego i Krzysztofa Kruka, którzy z zainteresowaniem obserwowali uroczyste
otwarcie, pokazy oraz początek eliminacji kumite. Wice burmistrzowie osobiście wręczyli
nagrody tryumfatorom konkurencji kata i walk reżyserowanych.
Liczne atrakcje oraz duża liczba rozegranych konkurencji i kategorii spowodowały, że
zakończenie planowane na 18, przesunęło się o ponad godzinę. Na końcu pozostali głównie
finaliści najstarszych kategorii wiekowych. Spędzili na turnieju najwięcej czasu, ale
liczyliśmy, że będą bardziej cierpliwi od swoich młodszych kolegów i koleżanek. Za tą
cierpliwość szczególnie dziękujemy.
X jubileuszowe Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin
nie odbyły by się bez pomocy i ogromnego wkładu pracy wielu osób.
DZIĘKUJEMY
sponsorom i darczyńcom, którzy
wsparli organizację turnieju finansowo
Pani Iwonie Górzkowskiej-Jarząbek i firmie Aqarius&Co
Urządowi Dzielnicy Ochota
Arturowi Antoniukowi
Państwo Tokarskim
Państwu Kacperczyk
oraz ufundowali nagrody
Panu Krzysztofowi Milewskiemu i firmie DEMA'a

Firmie Active Jet
Panu Karolowi Dziarnowskiemu i firmie Topex
Firmie Hanami
Panu Burmistrzowi Maurycemu Wojciechowi Komorowskiemu
Zastępcom Burmistrza Panom: Piotrowi Żbikowskiemu i Krzysztofowi Krukowi
Panu Dariuszowi Makieła za osobiste zaangażowanie i pomoc
wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas bezinteresownie pomagając w przygotowaniu i
przeprowadzeniu turnieju
sędziom: sensei Pawłowi Orysiakowi, sempai Markowi Sawickiemu, Pawłowi Górniakowi,
Marcinowi Prachnio, Maćkowi Millerowi
niezastąpionym w sekretariacie i jako spikerki: sensei Mariannie Nurkiewicz i sempai Beacie
Styczyńskiej
sempai Piotrowi Turowskiemu, Rafałowi Babickiemu, Mateuszowi Kołkowi, Tomaszowi
Śmigulskiemu, Natalii Wódce i całej ekipie technicznej
Panu Taira Matsuki za jego ogromną, bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu warsztatów
sushi, Pani Niki Makieła za pomoc i udostępnienie prywatnej kuchni,
Emilii Sawickiej
Panu Marcinowi Wanke i Arturowi Ciesielskiemu za transport maty
wszystkim, którzy pozostali do końca i sprzątali halę
Firmie Stół Polski za mięso na grilla
Pawłowi Szadkowskiemu za obsługę fotograficzną
niezastąpionemu Jarkowi Pacanowskiemu za przygotowanie graficzne dyplomów
zawodnikom za ducha walki
rodzicom i opiekunom za poświęcony czas i cierpliwość
oraz wszystkim sympatykom, którzy zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością
DOMO ARIGATO GOSAI MASU - DZIĘKUJEMY DARDZO
OSU!!!
Rafał Tomala
Bilans finansowy organizacji X Mistrzostw Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin
dotacje i darowizny sponsorów, opłaty startowe 6900,wydatki 9924,- 3024,-

