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MiÄ™dzynarodowe Seminarium Karate Tradycyjnego Zimowe Gasshuku 2017 odbyÅ‚o siÄ™ w Centrum
JapoÅ„skich SportÃłw i Sztuk Walki Dojo - Stara WieÅ› w Starej Wsi pod Przedborzem. W sobotÄ™
ogÅ‚oszono wyniki Plebiscytu na Najlepszych ZawodnikÃłw w Karate Tradycyjnym 2016 Roku.
Gasshuku odbywaÅ‚o siÄ™ w dniach 15-19 lutego. UczestniczyÅ‚o w nim ok. 150 zawodnikÃłw karate z
kilku krajÃłw, gÅ‚Ãłwnie z Polski. W ramach zgrupowania odbywaÅ‚y siÄ™ treningi, ktÃłre prowadziÅ‚
Sensei WÅ‚odzimierz KwieciÅ„ski oraz zaproszeni instruktorzy z Japonii: Sensei Masaru Kamino i Sensei
Koichi Ogusu. GoÅ›ciem specjalnym Gasshuku byÅ‚ Sensei Chiyomaro Shimoda, legendarny instruktor
karate, propagator idei rozwoju karate tradycyjnego. Ostatniego dnia zgrupowania odbyÅ‚y siÄ™
egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan.
DzieÅ„ przed zakoÅ„czeniem zimowego Gasshuku, w sobotÄ™ 18 lutego, uroczyÅ›cie ogÅ‚oszono
wyniki Plebiscytu na Najlepszych ZawodnikÃłw w Karate Tradycyjnym 2016 Roku. Laureatami zostali
zawodnicy, ktÃłrzy uzyskali najlepsze wyniki sportowe w ub. roku, gÅ‚Ãłwnie podczas Mistrzostw
Åšwiata w Karate Tradycyjnym KrakÃłw ORLEN 2016, ktÃłre odbyÅ‚y siÄ™ w paÅºdzierniku w
krakowskiej Tauron Arenie. Polscy zawodnicy po raz kolejny potwierdzili tam swojÄ… pozycjÄ™ na
Å›wiecie, zdobywajÄ…c mistrzowskie tytuÅ‚y niemal we wszystkich konkurencjach. NiemaÅ‚e sukcesy
nasza reprezentacja odniosÅ‚a rÃłwnieÅź podczas VII Pucharu Europy w Karate Tradycyjnym 2016,
ktÃłry zorganizowano w maju w centrum Dojo - Stara WieÅ›.
TytuÅ‚ Najlepszej Zawodniczki PZKT podobnie jak w roku ubiegÅ‚ym uzyskaÅ‚a Maria Depta, ktÃłra w
2016 roku zdobyÅ‚a m.in. mistrzostwo Å›wiata w fuku-go, kumite druÅźynowym i en-bu
kobieta/mÄ™Åźczyzna. TytuÅ‚ Najlepszego Zawodnika PZKT 2016 Roku zdobyÅ‚ debiutujÄ…cy w
kategorii seniorÃłw Dawid Rojowski, mistrz Å›wiata w kumite indywidualnym i kumite druÅźynowym oraz
mistrz Polski w kumite indywidualnym, kumite druÅźynowym i ko-go kumite. Rojowski zostaÅ‚ takÅźe
wyrÃłÅźniony tytuÅ‚em Najlepszego Zawodnika Kumite 2016 Roku. NajlepszÄ… ZawodniczkÄ… Kata
2016 Roku zostaÅ‚a Aleksandra Gorzka, mistrzyni Å›wiata i Polski w kata indywidualnym. PaweÅ‚
Janusz, zdobywca tytuÅ‚Ãłw mistrza Å›wiata i Polski w kata indywidualnym i kata druÅźynowym,
otrzymaÅ‚ tytuÅ‚ Najlepszego Zawodnika Kata 2016 Roku. NajlepszÄ… ZawodniczkÄ… Kumite
ponownie zostaÅ‚a Justyna Marciniak, ktÃłra w roku 2016 zdobyÅ‚a m.in. mistrzostwo Å›wiata w
kumite indywidualnym i kumite druÅźynowym, a takÅźe brÄ…z MÅš w fuku-go i mistrzostwo Polski w
kumite indywidualnym. TytuÅ‚y Najlepszej Pary En-Bu 2016 Roku otrzymaÅ‚y dwie mistrzowskie pary:
Maria Depta i Adrian Zwierzchowski - mistrzowie Å›wiata i Polski w en-bu kobieta/mÄ™Åźczyzna oraz
Wiktor Staszak i PaweÅ‚ Tomasik - mistrzowie Å›wiata i Polski w en-bu mÄ™Åźczyzna/mÄ™Åźczyzna.
WyrÃłÅźnieni zostali takÅźe najlepsi wychowawcy, instruktorzy, szkoleniowcy i egzaminatorzy karate
tradycyjnego oraz najlepszy klub karate tradycyjnego. WrÄ™czenie pucharÃłw i dyplomÃłw poprzedziÅ‚
pokaz karate w wykonaniu kadry narodowej PZKT, ktÃłry poprowadziÅ‚ PaweÅ‚ Janusz. WieczÃłr
mistrzÃłw karate zakoÅ„czyÅ‚ koncert polsko-rosyjskiej grupy Samokhin Band. (pg)
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