Chełm 20.06.2015 r.
Sprawozdanie z działalności
Klubu Karate Kyokushin KANKU w Chełmie
w 2015 r.
W ramach Klubu Karate Kyokushin KANKU w Chełmie działają 4 sekcje: ZSZ nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 29, Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. Wolności 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 na
Osiedlu Zachód, oraz sekcja w Woli Uhruskiej.
Na dzień dzisiejszy Nasz Klub liczy 90 członków. Jako że jesteśmy młodym Klubem, zdecydowaną
większość osób ćwiczących stanowią dzieci w przedziale od 6 do 13 lat – średnia wieku zawodników
nie przekracza 12 lat. Dwoje najmłodszych nie ma jeszcze ukończonych 6 lat. Najstarsza osoba ćwicząca liczy sobie lat 66.
Nad właściwym wychowaniem i wyszkoleniem zawodników czuwa wykwalifikowana kadra trenerska i instruktorska: sensej Waldemar Kozioł 2 dan – trener klasy drugiej karate, sensej Ryszard
Dżaman 1 dan – instruktor sportu karate, senpai Krzysztof Kozioł 1 kyu - instruktor sportu karate,
senpai Bartłomiej Zakrzewski 1 kyu - instruktor sportu karate. W dniu 29.03.2015 r. po zdaniu trudnego egzaminu, do grona wykwalifikowanych instruktorów karate dołączył senpai Wojciech Kłodnicki
– 4 kyu.
O wysokim poziomie wyszkolenia zawodników w trudnej sztuce walki karate świadczą wyniki,
jakie nasze dzieci uzyskują podczas turniejów karate w dyscyplinach kata i kumite.
W 2015 r. zawodnicy naszego Klubu brali udział w 9 turniejach, w tym w dwóch turniejach zagranicznych (w Czechach i w Niemczech), zdobywając 71 medali, w tym 18 złotych, 22 srebrne i 31 brązowych.
Szczególnie należy wyróżnić tu bliźniaczki Patrycję i Paulinę Kasperskie, które w tym roku zdobyły
już łącznie 19 medali – większość turniejów z ich udziałem kończyło się „siostrzanobójczą” walką w
finałach. Na wyróżnienie zasługują również: Natalia Szopa lat 10 – 5 medali (1 złoty, 1 srebrny i 3 brązowe, Natalia Bakun lat 7 – 4 medale (3 złote i 1 srebrny), oraz niespełna 6-letni Fabian Nafalski – 3
medale (2 złote i 1 srebrny).
18 kwietnia w Woli Uhruskiej, w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbył się IV Klubowy
Turniej Karate Kyokushin dla zawodników z wszystkich sekcji. Turniej rozegrany został w trzech kategoriach tj.: kata, pięć technik oraz kumite. Dla najmłodszych zawodników był okazją do stoczenia
pierwszych walk, zaprezentowania i doskonalenia swoich umiejętności. Przy okazji Klub promował
sztukę walki karate wśród miejscowej ludności.
W dniach 1-3 maja 2015 w Woli Uhruskiej odbył się już po raz trzeci IKO POLESIE CAMP – obóz
szkoleniowo-rekreacyjny. W obozie wzięło udział 59 karateka z Chełma, Nałęczowa, Lublina i Jarosławia. Zajęcia prowadzili karatecy z zaprzyjaźnionych klubów: shihan Jacek Czerniec 5 Dan, oraz sensei
Izabela Czerniec 4 Dan, sensei Roman Łukaszewski 4 Dan, sensei Andrzej Kruk 3 Dan, sensei Janusz
Piekarz 2 Dan i senpai Jerzy Kowalczyk 2 Kyu. Wielu uczestników obozu miało okazję zdawać egzaminy na wyższe stopnie karate.

16 maja br. już po raz czwarty karatecy z Klubu Karate Kyokushin KANKU w Chemie wzięli udział
w "Biegu Kwitnącej Wiśni" zorganizowanym przez Okręgowy Związek Karate Kyokushin w Lublinie
nad Zalewem Zemborzyckim. W biegu wzięła udział 32 osobowa reprezentacja KANKU. Karatecy z
Chełma zdobyli 12 medali w tym złote. W swoich kategoriach wiekowych i dostosowanym dystansie
złote medale zdobyli: Natalia Szopa, Grzegorz Kaczura, Jakub Kłos, Fabian Nafalski. Srebro zdobyli: Beata Nafalska (pełny dystans ponad 12 km), Oskar Orłowski i Kordian Wyrostek, brązowe medale
wywalczyli: Oliwia Wyrostek, Estera Szopa, Weronika Wojciechowska, Patrycja Mielniczuk i Rafał
Bolesławski. Wokół Zalewu Zemborzyckiego, ponad 12 km, w różnorodnym terenie przebiegło czterech dorosłych karateka z KANKU.
Oprócz działalności sportowej, Klub aktywnie włączał się w życie miejscowej społeczności, organizując pokazy sztuki karate.
W dniu 16. stycznia br. instruktorzy Klubu Karate Kyokushin Kanku w Chełmie przeprowadzili pokaz technik karate dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego na os. Zachód w Chełmie. Była to jedna z form promocji karate na terenie Chełma prowadzona
przez Klub KANKU.
W dniach od 2 do 13 lutego 2015 r. w czasie ferii zimowych Klub Karate Kyokushin KANKU w
Chełmie zorganizował nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z miasta Chełm. Zajęcia odbywały się
na bazie sportowej chełmskich szkół tj. Zespołu Szkół Zawodowych Nr.5 im Stanisława Staszica w
Chełmie, Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im Gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie. Celem zajęć była popularyzacja wśród dzieci i
młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego, a zarazem zgodnie z klubowym programem
profilaktyki odciągnięcie dzieci i młodzieży od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
W zajęciach wzięło udział ok. 50 uczestników.
W dniu 31. 05. 2015 r. na zakończenie "II Chełmskiego Półmaratonu z Duchem Bieluchem" Klub
Karate Kyokushin KANKU w Chełmie zorganizował pokaz karate, który się odbył w Parku Miejskim. W
pokazie wzięła udział 14 karateka z Klubu KANKU w Chełmie, którzy wykonali kihon, ido geyko, oraz
taikyoku kata i pinan sono ichi. Pokaz prowadził senpai Krzysztof Kozioł 1Kyu, a komentował prezes
Klubu KANKUsensei Waldemar Kozioł 2 Dan. Prezes podziękował organizatorom półmaratonu, pogratulował jego uczestnikom i zacytował słowa Masutatsu Oyamy "Ten kto pokonuje innych jest silny,
ten kto pokonuje samego siebie, jest potężny". Karatecy z KANKU nagrodzeni zostali długimy brawami.

