


KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW EUROPY
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS ORGANIZATIONAL COMMITTEE

Szanowni Państwo!

To już VIII. Mistrzostwa Europy od czasu powstanie światowej Federacji Karate Tradycyjnego Fudokan Shotokan (WTFSKF). Dzisiaj z dumą
organizujemy w Polsce już trzecią międzynarodową imprezę mistrzowską WTFSKF. Obecne Mistrzostwa Europy otrzymały honorowy patronat 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jesteśmy głęboko wdzięczni Panu Prezydentowi za wysokie wyróżnienie
naszego prężnie rozwijającego się polskiego związku sportowego w dyscyplinie, która jest obecna w Polsce już 30 lat. Licząc historię sprzed
powstania WTFSKF, to karatecy z całego kontynentu walczyć będą o tytuły Mistrza Europy już dziewiętnasty raz.

WTFSKF od obecnej edycji ME wprowadza dodatkową konkurencję – Kumite stylu
wolnego wg. kategorii wagowych. Tym sposobem WTFSKF uchyliła drzwi karatekom
pokrewnych stylów Karate, którzy także w Fudokanie pragną realizować
swoje sportowe cele.

Jest to wielki krok na drodze ujednolicenia systemu współzawodnictwa
sportowego w całym światowym Karate.

Życząc zawodnikom jak najlepszej formy startowej, 
zapraszam wszystkich Państwa na wyjątkowy, niezapomniany sportowy spektakl.

Dariusz Bajkowski 6 Dan
Prezes Polskiego Związku Karate Fudokan

Dear All,

These are already 8th European Championships since creation of WTFSKF, and 
the third international WTFSKF championships organized in Poland. The current 
European Championships received Honorary patronage of the President of the
Republic of Poland Bronisław Komorowski. We do appreciate that the President 
so highly distinguished our sports association in the discipline, which has been 
present in Poland for 30 years. 

During these Championships WTFSKF introduces free style weight Kumite event. 
Thus, WTFSKF opens the door for Karatekas from similar Karate styles and makes 
a big step to unify sport competition in Karate worldwide.

Wishing the athletes the best of luck, I do invite you  for an unforgettable
sports show.

Dariusz Bajkowski 6 Dan   
President of Polish Fudokan Karate Association

Jesteśmy zaszczyceni 
faktem, że Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski
objął Swoim Honorowym 
Patronatem Mistrzostwa 
Europy w Karate Fudokan, 
Polska 2012.

It is an honour for us 
that the President of 
the Republic of Poland 
Bronisław Komorowski 
took European Fudokan 
Karate Championships 
Poland 2012 under his 
Honorary Patronage.

MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE FUDOKAN 2012
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List Prezydenta WTFSKF
Drodzy Przyjaciele, Drodzy Karatecy,

Chciałbym podziękować wszystkim członkom Światowej Federacji
Karate Tradycyjnego Fudokan Shotokan (WTFSKF), wszystkim
przedstawicielom władz federacji narodowych, trenerom, instruktorom
i zawodnikom za udział w Mistrzostwach Europy
w Karate Fudokan 2012, odbywających się w Spale, w Polsce, 
tym pięknym kraju, który gościł nas już wcześniej.

Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, iż to ważne wydarzenie zostało
objęte bezpośrednim Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO. Dziękuję Prezydentowi
Komorowskiemu za tę uprzejmość, jako że Jego obecność świadczy 
o wysokim uznaniu, jakim Fudokan cieszy się w Polsce. 

Następnie, należy nam uznać wielki wkład naszego Mistrza,
Prof. Dr. ILII JORGI, Założyciela Fudokan, dzięki któremu ruch Karate 
Fudokan tak szeroko rozprzestrzenił się na świecie.

Chciałbym również podziękować organizatorom tego ważnego
wydarzenia, Polskiemu Związkowi Karate Fudokan, a w szczególności 
jego Prezesowi Panu Dariuszowi Bajkowskiemu i jego świetnym 
pracownikom, Ministerstwu Sportu w Polsce, władzom Centralnego
Ośrodka Sportu w Spale, a także sponsorom 
za wszelkie wysiłki włożone w to, aby zapewnić tym Mistrzostwom
jak najlepsze warunki.

Jak już Państwo zapewne wiecie, podczas tej imprezy sportowej
Światowa Federacja WTFSKF wprowadza do regulaminu zawodów
– po raz pierwszy wz swojej historii – kategorie wagowe. Jest
to zgodne z doktryną  Senseia Iliji JORGI, wyrażoną w artykule “Status 
Karate Fudokan na rok 2012”, opublikowanym na oficjalnej stronie
WTFSKF.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż jest to pierwszy krok w kierunku
zjednoczenia Karate na całym świecie, biorąc pod uwagę wszelkie 
zachodzące zmiany i przystosowanie się do nowych uwarunkowań!
Ufamy, iż wprowadzenie kategorii wagowych otworzy szeroko drzwi
wszystkim, którzy chcą wykazać się swoimi zdolnościami 
i umiejętnościami, przy jednoczesnym zachowaniu reguł prawdziwego 
tradycyjnego Karate, od jego początków aż do dziś!

WTFSKF President’s letter
Dear Friends, Dear Karatekas,

I would like to thank all the members of the World Traditional Fudokan
Shotokan Karate-Do Federation, to all officials, coaches, instructors
and athletes, for participating in the 2012 EUROPEAN FUDOKAN 
KARATE CHAMPIONSHIPS, held in Spala in Poland, this wonderful 
country which welcomed us before, too.

We all have the great honor that this important event is under 
the direct Patronage of the President of Poland Mr. BRONISŁAW
KOMOROWSKI.
I thank President Komorowski for his kindliness, as his presence proves 
the high appreciation that Fudokan has in Poland. 

Then, we all must consider the great contribution of our Master, Univ. 
Prof. Dr. ILIJA JORGA, the Founder of Fudokan, thanks to whom the
Fudokan Karate-Do movement experienced a vast spreading in the
world.

I would also like to thank the organizers of this main event, the POLISH 
FUDOKAN KARATE ASSOCIATION, especially President
Mr. Dariusz BAJKOWSKI and his efficient staff,  to the Sport Ministry
of Poland, Management of the Olympic Preparation Center in Spala,
to the sponsors, for all the efforts to provide the best conditions for 
this championships.

As you already know, WTFSKF introduced at this event, for the very 
first time, the Kg categories in the competition rules. And this is in the 
light of Sensei Ilija JORGA’s doctrine, expressed in the article 
“The Status of Fudokan 2012”, published on WTFSKF official website.

We strongly believe that this is the first step in the unification of Karate 
worldwide, given all the changes in the world and the adjustment
to the new conditions! We are confident that the introduction of Kg
categories is a wide open door to anyone willing to make the most
out of his skills and abilities, by keeping unmarred the real and true
traditional principles of Karate, from its beginning until now!

Prezydent WTFSKF
Dipl. Eng. Ionel BARA
Shihan 6 DAN
Założyciel WTFSKF

President of WTFSKF 
Dipl.Eng. Ionel BARA 
Shihan 6 DAN 
Founder of WTFSKF

Życzę wszystkim powodzenia! 
A najlepszym – zwycięstwa.
Z wyrazami szacunku,

I wish you all good luck!  
May the best win! 
Respectfully yours,

EUROPEAN FUDOKAN KARATE CHAMPIONSHIPS 2012
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W ciągu ubiegłych dwóch lat (2010-2011) kluczowe aktywności
podjęte w Karate Fudokan miały na celu umożliwienie jeszcze
lepszego zrozumienia Fudokanu oraz ogólnej, bieżącej sytuacji

karate. Dwie edycje Mistrzostw Europy i dwie Mistrzostw Świata, 
Puchar Eurazji oraz liczne turnieje i zawody wymagające określonego 
podejścia i zaangażowania się w ideologię Fudokanu!

Wprowadzenie nowej konkurencji Kihon-Kumite, ściśle związanej
wyłącznie z Fudokan Kumite – w naszej opinii odgrywa znaczącą rolę
w procesie zjednoczenia karate. W rzeczywistości konkurencja Kihon 
występuje w Fudokan, również w Międzynarodowej Federacji Karate 
Tradycyjnego (ITKF) jak i Światowej Federacji Karate (WKF).
W pozostałych obu federacjach techniki tak samo się nazywają
i są prezentowane w identyczny sposób. Wizja ujednolicenia jest 
naprawdę realna, zawartość merytoryczna karate jest najważniejsza 
dla ludzi w młodym wieku – a unikalne podejście oraz określony 
system oceny zawodników nie stanowi absolutnie żadnego problemu,
zarówno dla sędziów ITKF, jak i dla sędziów WKF.

 (…)

Kumite prezentowane na 4-tych mistrzostwach świata, pojawiło 
się w różnych formach: Kihon Kumite, Ippon Kumite, Jiu-Ippon Kumite,
Kogo Kumite oraz Kumite. Wszystkie te formy pozwalają, krok po kroku 
kształtować dojrzałego i doświadczonego zawodnika Kumite w karate. 
(…)

Dlatego też, osiągnięcie ustalonego celu wymaga nowego podejścia 
w Kumite. Podążając procesem ujednolicenia ITKF i WKF, ten szeroki 
wachlarz odmian kumite i wszelkie kontrowersje wynikające 
ze standaryzacji oraz kryteriów ippon i waza-ari mogą być rozwiązane
przez wprowadzenie kategorii wagowych. Na pierwszy rzut oka,
tacy zatwardziali tradycjonaliści jak ja będą protestować, jednak 
świadomość, że karate nie jest pozbawione swojej oryginalnej wartości
(Budo), pozwoli im utrzymać standardy zdobywania  ippon i waza-ari. 
(…)

Jestem głęboko przekonany, że idea kategorii wagowych dla obu płci 
(z niewielką modyfikacją dla kobiet), przy zachowaniu standardów
waza-ari i ippon – oraz odpowiednim zachowaniu się zawodników,
pomoże w procesie zjednoczenia lub przynajmniej przyniesie ogromne
korzyści dla karate na całym świecie!

Trzeci segment, który może mieć wpływ na podejście nie tylko ITKF
i WKF, lecz również wszystkich innych organizacji, i dlatego nie
wpływając na ich autonomię i specyficzną anatomię, to – specjalna
forma kategorii Embuzen oraz Fukugo. (…)

Wolna forma Enbu jest trzecią możliwością w procesie zjednoczenia,
to znaczy pozwala zarówno w ITKF, jak i WKF na dowolną ekspresję,
a proces oceniania będzie bazował na wrażeniu artystycznym – udział 
elementów gimnastyki sportowej, sztuki ekspresji akrobatycznej, które 
stanowią indywidualną choreografię przygotowaną przez zawodników.

Jesteśmy świadomi czasów w jakich przyszło dziś żyć karatekom – jest
pewne, że Fudokan nie spowodował tak silnego antagonizmu tych
dwóch stron. Prawa człowieka obecne w Europie wyłączają każdy
elitaryzm i niej pozwalają na szantaż oraz warunkowanie wyboru
stylu karate. Z tego powodu Fudokan z całkowicie otwartymi oczami
spogląda na wszystkie bieżące wydarzenia. Jedno jest pewne, styl
ten nie jest wiedziony chęcią samo-proklamacji, jest on bowiem 
prowadzony przez milion ludzi zaangażowanych w niego. Fudokan
może tylko zwyciężyć.

Jestem przekonany, iż czy chcą oni tego czy też nie, nikt nie może już 
i nie powstrzyma tego gdyż proces zjednoczenia jest tutaj,
już się właśnie rozpoczął!

Sensei

NOWE PERSPEKTYWY
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I n the past year from 2010-2011 crucial activities were organized 
in Fudokan that have enabled a new understanding of Fudokan
and the overall situation in karate. Two European and two World

Championships, Eurasian Cup and numerous tournaments require
a certain attitude and commitment in the general orientation 
of Fudokan!

The introduction of Kihon-Kumite, a new thing and that kind of 
a bold attempt is tied exclusively to Fudokan Kumite – which in our
opinion can play a major role in the process of unification of karate.
In fact, competition in Kihon is available in both ITKF Fudokan and 
the WKF. True, the techniques have the same names and are carried
out in identical manner, and the possibility of merging really 
occurs, that is, that karate segment content is most important in 
younger age - a unique approach and determined the trial system, 
that is, assessment of competitors, does not create absolutely no 
problems, as for judges in ITKF-in, and also for judges in the WKF.
(…)

Kumite in formations that were presented on 4th world 
championship, have appeared in many forms - as I said, Kihon 
Kumite, Ipon kumite, Jiu ipon kumite, Kogo kumite and finally
Kumite. Situated on a wide range and gradual maturing, that is,
to form a complex Kumite fighter in karate. (…)

Achieving therefore set goal seeks a new approaches of 
Kumite. Guided by a process of unification of ITKF and WKF, 
this sort of wide range of kumite and all controversies arising
from standardization and ipon and waza-ari can be solved by 
establishing a compromised introduction of weight categories. 
At first glance, hard-core traditionalists like me will resist, but the 
awareness that karate is not lost from its original value (Budo skills), 
the more they remain the standards of the award 
and ipon wazamija. 

With this concept of category’s for both sexes (with slight 
modifications for women), with keeping the standards of waza-ari 
and ippon – with adequate behavior of acters, I am truly convinced
that this can really help in the process of unification, or at least turn 
it on for the overwhelming benefit of the karate in the world!

The third segment that can influence on the approaching not just 
ITKF and WKF, but all other organizations , and therefor not to
influence their independence and specific anatomy is – the special
form of Embuzen and Fukugo category. (…)

The free form of Enbu is the third possibility in the process 
of unification, that is, it allows  to ITKF and WKF a free expression and the
process of assessment  will be on art impression - the presence
of elements of sport gymnastic, art expression of acrobatics, that is
individual choreography  of acters.

We are aware of time and general position of karatekas in the world – it is 
certain that Fudokan has not caused so heavy antagonism of two sides. 
The laws of human rights present in Europe, exclude every exclusivity and
less allows blackmails and conditioning of choice of karate style. For same 
reason Fudokan with completely opened eyes looks on all current events.
One is certain, that is not guided by self proclaimed interest, it is guided 
only with karate of million people involved in it. Fudokan gives, and is 
confident that has nothing to share or loose, karate this or that, can only 
win.

I believe whatever they want it or not, all responsible people can not and
will not stop it, because the process of unification is here, it has already 
started!

Sensei

NEW PERSPECTIVES

POLISH FUDOKAN KARATE ASSOCIATION
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List od Dyrektora

W yrażam ogromną satysfakcję, że tegoroczne Mistrzostwa 
Europy w Karate Fudokan ponownie odbędą się w Centralnym 
Ośrodku Sportu-Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. 

Jest to dla nas największy dowód uznania móc ponownie gościć 
najlepszych zawodników w Karate Fudokan w Europie. 

Nasz Ośrodek to unikalna kraina sportu i zdrowia położona w 
samym środku spalskich lasów. Tutaj każdy sportowiec może liczyć 
na profesjonalne warunki pobytowo-treningowe. Dysponujemy 
dwoma stadionami lekkoatletycznymi, największą w Polsce halą 
lekkoatletyczną, halą do gier zespołowych, halą do sportów walki, 
strzelnicą pneumatyczną, salą do szermierki, salą do podnoszenia 
ciężarów, krytą pływalnią o długości 25 m, 5 kortami tenisowymi,  
3 boiskami do piłki siatkowej. Nasze trzy hotele o wysokim standardzie 
pomieszczą 367 osób. Olimpijskie Centrum Zdrowia oferuje zabiegi  
z zakresu krioterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i odnowy 
biologicznej. 

Pragnę zapewnić, że podczas zbliżających się Mistrzostw dołożymy 
wszelkich starań, aby wszystkim zawodnikom stworzyć jak 
najlepsze warunki pobytu i startu. Zapraszamy także reprezentacje 
krajów europejskich w Karate Fudokan do organizowania obozów 
sportowych w naszym Ośrodku.

Życzę wszystkim zawodnikom sukcesów podczas Mistrzostw Europy, 
zdrowia, satysfakcji oraz udanego pobytu w naszym Ośrodku.

Dyrektor Ośrodka Przygotowań  
Olimpijskich w Spale 
Zbigniew Tomkowski

The Director’s letter

I wish to express my great satisfaction that this year’s European 
Fudokan Karate Championships will take place in the Olympic 
Preparations Center in Spała again. It is the biggest recognition for us 

to host once more the best European Fudokan Karate athletes. 

Our Center is a unique land of sport and health situated in the heart 
of Spała forests. Each sportsmen here will be provided with our 
professional accommodation and training conditions. We have two 
athletic stadiums, the biggest athletic sports hall in Poland, a hall for 
team games, a hall for martial arts, a pneumatic shooting range,  
a fencing hall, a weightlifting room, an indoor swimming pool 25m 
long, 5 tennis courts and 3 volleyball fields. Our three high-standard 
hotels may provide accommodation for 367 people. The Olympic 
Health Center offers cryotherapy, physiotherapy, kinesitherapy, 
hydrotherapy and SPA treatments.

I wish to assure you that during the forthcoming Championships 
we will spare no effort to create best possible conditions in terms 
of accommodation and participation in the championships for all 
participants. We also invite Fudokan Karate teams from the European 
countries to organize sport camps in our Center.

I wish all athletes success during the European Championships, good 
health, satisfaction and a nice stay in the Spała Center.

Director of Olympic Preparations Center  
in Spała  
Zbigniew Tomkowski

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
OLYMPIC PREPARATIONS CENTER
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Inni szkoleniowcy PZKF nagradzani nagrodami 
Ministra Sportu i Turystyki za wybitne osiągnięcia  
szkoleniowe w poprzednich sezonach: 
Czesław Stankiewicz 6 DAN 
Maciej Walo 4 DAN 
Adam Banach 3 DAN 
Zbigniew Urbański 3 DAN

TRENERZY KADRY NARODOWEJ 
NATIONAL TEAM COACHES
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POLSKI ZWIĄZEK KARATE FUDOKAN 
WKSA „BUDOKAN”

K lub BUDOKAN z Wrocławia bierze
udział we współzawodnictwie 
sportowym Polskiego Związku Karate

Fudokan od roku 2011, w którym to Związek 
wprowadził do oficjalnych zawodów nową 
konkurencję „kumite bezkontaktowe styl 
wolny” wg kategorii wagowych. Podczas
Mistrzostw Polski 2012 rozegranych 
w Racocie z udziałem 345 zawodników
i zawodniczek z 32 klubów, BUDOKAN 
zajął pierwsze miejsce w rankingu
klubowym, dystansując rywali
zdobyciem 15 złotych medali. Drugie
miejsce przypadło Pleszewskiemu
Klubowi Karate z 9 złotymi medalami, 
a miejsce trzecie zajął organizator tych
MP – Klub Karate GOTTSU Kościan
z liczbą 7 złotych medali.

WKSA BUDOKAN jest prowadzony przez
bardzo doświadczonego szkoleniowca 
– Piotra Babicza 6 Dan, Trenera Klasy I.,
który sam jeszcze uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym
w pokrewnych dyscyplinach Karate.
W roku 2011 zajął I. miejsce na Mistrzostwach

Świata w swojej grupie wiekowej.

Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich BUDOKAN
powstał w 1979 roku. Obecnie zrzesza
w swoich szeregach 450 karateków skupionych 
w kilkunastu sekcjach.

Jedną z instruktorek prowadzących zajęcia
w BUDOKAN jest Marta Szymczak 1 Dan, 
najlepsza zawodniczka MP w Racocie,
zdobywczyni 2 złotych medali.

Polski Związek Karate Fudokan powstał w 2008 roku. Prowadzi systematyczną 
działalność sportową poprzez szkolenie zawodników, sędziów i trenerów, 
jak również poprzez organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych

 imprez sportowych.  

Na rozpoczęcie działalności, tuż przed oficjalną rejestracją PZKF, zorganizowano
w Polsce mistrzostwa świata, a od tamtej pory Związek zorganizował także dwa
razy mistrzostwa Europy.
W roku 2007 w Łodzi rozegrane zostały II. Mistrzostwa Świata w Karate Fudokan.
W roku 2009 i 2012 zorganizowano Mistrzostwa Europy. Obie edycje zlokalizowano
w bardzo przyjaznym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Spale.

Corocznie rozgrywane są mistrzostwa Polski w grupach wiekowych dla Kadetów,
Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów. Odbywa się również Puchar Polski Dzieci 
oraz inne okolicznościowe Puchary Polski.

W miarę rozwoju PZKF powiększył ilość oficjalnych imprez sportowych 
organizowanych w ciągu roku.

W 2010 roku wprowadzono do kalendarza międzynarodowy turniej „Fudokan
Best” rozgrywany każdorazowo na zakończenie letniego szkolenia
dla instruktorów i czarnych pasów – Gasshuku Fudokan.

W 2011 roku wprowadzono rozgrywane w czterech strefach Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików. 

W roku 2012 wydano rekordową liczbę 71 licencji klubowych upoważniających 
do udziału w związkowym współzawodnictwie sportowym. Stąd od 2012 roku 
oficjalne Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan zostały podzielone na trzy edycje:

- Mistrzostwa Polski w konkurencjach zespołowych,

- Mistrzostwa Polski w indywidualnych konkurencjach klasycznych,

- Mistrzostwa Polski w Kumite stylu wolnego wg. kategorii wagowych.

IMPREZY SPORTOWE

WIODĄCE KLUBY – KONKURENCJE KUMITE WOLNEGOITE WOLNEGO
WROCŁAWSKI KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH „BUDOKAN”
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WSPARCIE W TERENIE – GMINA JAKTORÓW
JKKF „ZANSHIN”

Gmina  położona w zachodniej części województwa mazowieckiego, 
w powiecie Grodzisk Mazowiecki. Graniczy z miastem Żyrardów
oraz gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki.

Powierzchnia gminy wynosi 5 524 ha, a obszar ten zamieszkuje około 11000 osób.
Gmina Jaktorów dynamicznie przekształca się z rolniczej w gminę o funkcji rekreacyjnej
i mieszkalnictwa. Poprawa infrastruktury stwarza warunki powstawania nowych osiedli domów 
i zakładów usługowo-produkcyjnych. Gmina staje się atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla ludzi 
biznesu, kultury i sztuki. Władze gminy chętnie udzielają wszelkiej pomocy inwestorom. 
Na tle innych samorządów w kraju, Gmina Jaktorów jest jednym z liderów
w wykorzystywaniu Funduszy Europejskich. 
W 2008 roku, w rankingu za lata 2004-2007, w klasyfikacji generalnej Jaktorów zajął 3 miejsce,
natomiast w kategorii gmin wiejskich 2 miejsce w Polsce oraz 1 miejsce na Mazowszu.
W 2009 roku Gmina Jaktorów została laureatem konkursu 
„Europejska Gmina, Europejskie Miasto”.
Głównym autorem tych i pozostałych sukcesów jest Pan Maciej Śliwerski,
który jest Wójtem Gminy nieprzerwanie od 2002 roku.
Pan Wójt Maciej Śliwerski jest również przyjacielem Karate Fudokan. Przy Jego wsparciu
na terenie gminy działa Jaktorowski Klub Karate Fudokan „ZANSHIN”, 
który jest jednym z najprężniej rozwijających się klubów karate w Polsce.
W swoich szeregach posiada wielu medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.
Polski Związek Karate Fudokan składa Panu Maciejowi Śliwerskiemu serdeczne podziękowania 
za wszelką pomoc i wkład w rozwój Karate Fudokan w Polsce.

WIODĄCE KLUBY – KONKURENCJE KLASYCZNE
JAKTOROWSKI KLUB KARATE FUDOKAN „ZANSHIN”

Jeden z najprężniej rozwijających się klubów PZKF w Polsce. 
Jest wiodącym klubem w wynikach sportowych w tradycyjnych
konkurencjach sportowych Fudokan. Zaledwie w 10 lat działalności 

klub rozwinął się do stu pięćdziesięciu stałych zawodników ćwiczących
w 6 grupach sportowych. Najbardziej zaawansowana grupa, w której 
prowadzone są treningi specjalizacji sportowej na zawody najwyższej rangi 
posiada w swoich szeregach 11 czarnych pasów i 15-stu członków Kadry 
Narodowej w Karate Fudokan. Zawodnicy JKKF ZANSHIN uczestnicząc 
w Mistrzostwach Świata w Karate Fudokan 2011, 
zdobyli łącznie 9 medali, w tym jedyny złoty
zdobyty przez Polaków. 

JKKF ZANSHIN to świetnie zorganizowane
stowarzyszenie, którego władze bardzo sprawnie działają:
Prezes Sylwester Drązikowski 3 Dan,
Wiceprezes Artur Kucharski,
Sekretarz Tomasz Karwowski 2 kyu,
Skarbnik Rafał Drązikowski 2 Dan.

Wiceprezes JKKF ZANSHIN, Pan Artur Kucharski również 
bardzo zaangażował się w przygotowania organizacyjne
Mistrzostw Europy w Spale. PZKF składa mu serdeczne podziękowania.

Działalność klubu jest mocno wspierana przez
Władze Gminy Jaktorów.
Klub posiada stałego sponsora – firmę DROMET 
Systemy Zamocowań z Jaktorowa.

Głównym trenerem jest Sensei Dariusz Bajkowski 6 Dan. 
Stałymi instruktorami są: 
Krzysztof Deliś 2 Dan – Mistrz Świata 2010,
Wicemistrz Świata 2007 i Wicemistrz Europy 2008, 2009
Rafał Drązikowski 2 Dan – Wicemistrz Świata 2007 i Mistrz Europy 2007

GMINA JAKTORÓW
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Konrad Tarczyński 2 Dan – Wicemistrz Świata 2007, 2011, Mistrz Świata 2010,
Mistrz Europy 2007, 2008, 2009
Szymon Jabłoński 2 Dan – Mistrz Europy 2009 
Marta Drązikowska 1 Dan – Wicemistrzyni Świata 2011,
Mistrzyni Świata 2010 i Mistrzyni Europy 2008, 2009.





Polski Związek Karate Fudokan pragnie podziękować Firmie DHL Global Forwarding
za stałe wspieranie jego działalności sportowej od 2010 r., 
w tym jako Sponsor Główny PZKF w latach 2010 i 2011.

Specjalne podziękowania kierujemy do osoby Prezesa DHL GF, Pana Piotra Iwaniuka.

Polish Fudokan Karate Association wishes to thank DHL Global Forwarding 
for the constant sponsoring provided for its sports activity since 2010,
also as the General Sponsor in the years 2010 and 2011.

Special thanks are addressed to the President of DHL GF, Mr. Piotr Iwaniuk.

Photo: Dariusz Bajkowski, Grzegorz Fabiszewski, Rafał Klimczyk, Karl-Hans König, Jan Maniak, Mirosław Pawliński, Ewa Wojciechowska, archiwum 
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KOMITET ORGANIZACYJNY  
ORGANIZATIONAL COMMITTEE:
 

1. Dariusz Stanisław Bajkowski 6 DAN 
Przewodniczący / Chairman

2. Sylwester Drązikowski 3 DAN  
Wiceprzewodniczący / Vice-Chairman

3. Dr Krzysztof Tadeusz Szczypiorski 1 DAN 
Audytor Doradca Prawny / Auditor Legal Counsel

4. Monika Jędral-Sosulska  
Dyrektor Biura / Office Director

5. Marek Sitek  
Dyrektor Działu IT / IT Manager

6. Zbigniew Pabiszczak 1 DAN  
Dyrektor Organizacyjny / Event Director

PROGRAM:
25 maja 2012 r. / May 25, 2012 
Puchar Europy Dzieci / European Cup for Children 
eliminacje, półfinały, finały / eliminations, semifinals, finals 

26 maja 2012 r. / May 26, 2012 
Mistrzostwa Europy / European Championships 
wszyscy eliminacje, półfinały / eliminations, semifinals for all 
finały kadetów, juniorów, młodzieżowców / finals for cadets, juniors & youths 

27 maja 2012 r. godz. 16:00 / May 27, 2012, 4:00 p.m. 
finały seniorów / finals for seniors 

SPONSORZY i PAPP RTNERZY:

PAPP TAA RONAT MEDIAAA LNY:

Wydrukowano na papierze: okładka - kreda 200 g/m3 2UNew, środki - kreda 115g/m3 2UNew, dostarczonym przez ANTALIS POLAND Sp. z o.o.


