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3 i 4 października 2015 w Hali Sportowej „Pod Dębowcem” w Bielsku-Białej odbyły się XIII
Mistrzostwa Świata w Karate-Do Shotokan pod auspicjami World Shotokan Karate-Do
Association. Głównym organizatorem imprezy był Klub Sportów Azjatyckich „Atemi” z
Bielska-Białej przy wsparciu Gminy Bielsko-Biała oraz Polskiego Związku Karate.
Rywalizację na 6 matach obserwowali między innymi przedstawiciele władz samorządowych i
licznie zgromadzeni kibice. Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał Prezydent Światowej
Federacji Karate–Do Shotokan Pan Richard Pool i Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek
Krywult, który objął zawody honorowym patronatem.
W mistrzostwach wzięło udział 434 zawodników, reprezentantów 22 krajów z całego świata,
m.in. Brazylii, USA, RPA, Rosji, Hiszpanii, Anglii i Niemiec. Reprezentacja Polski liczyła 72
zawodników i trenerów. W czasie dwóch dni zawodów miasto stało się światową stolicą karate.
Łączna liczba uczestników przekroczyła 1000 osób; zawodników, trenerów, działaczy i sędziów.
Trudno w tych dniach było znaleźć wolne miejsce w hotelu czy restauracji. Organizacja
zawodów tej rangi była doskonałą okazją dla promocji miasta.
Zgodnie z przepisami Światowej Federacji Karate-Do Shotokan /WSKA/ rywalizowano w 4
kategoriach wiekowych: młodzik (14-15 lat), kadet (16-17 lat), junior (18-20 lat), senior (+21 lat).
Zawodnicy toczyli walki drużynowe i indywidualne w dwóch konkurencjach: kata - pokazy
formalne i kumite - walki. Łącznie rozdano medale w 26 konkurencjach.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Rosji, zdobywając 12 złotych,
4 srebrne i 9 brązowych medali. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Stanów Zjednoczonych
zdobywając 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych medali. Reprezentacja Polski zajęła wspaniałe
trzecie miejsce zdobywając 3 złote, 4 srebrne i 9 brązowych medali. Po raz pierwszy w historii
Polskiego Związku Karate reprezentanci Polski wywalczyli tytuły mistrzowskie w kumite
indywidualnym i drużynowym seniorów mężczyzn.
Wyniki reprezentantów Polski:
Kamila Warda – kumite indywidualne seniorek – 1 miejsce
Michał Bąbos – kumite indywidualne seniorów – 1 miejsce
Kumite drużynowe seniorów – 1 miejsce
Szymon Grzywacz - kumite indywidualne seniorów – 2 miejsce
Miłosz Sabiecki – kumite indywidualne młodzików – 2 miejsce
Kumite drużynowe kadetów – 2 miejsce
Kumite drużynowe juniorek – 2 miejsce
Eliza Gaweł – kata indywidualne kadetek – 3 miejsce
Natasza Olkowska – kumite indywidualne młodziczek – 3 miejsce
Dominika Groth – kumite indywidualne młodziczek – 3 miejsce
Damian Grzegorczuk – kumite indywidualne młodzików – 3 miejsce
Michał Dobrzyński – kata indywidualne młodzików 3-4 miejsce
Kumite drużynowe seniorek – 3 miejsce
Kumite drużynowe kadetek – 3 miejsce
Kata drużynowe juniorów – 3 miejsce
Kumite drużynowe juniorów – 3 miejsce
Po zakończeniu rywalizacji Prezes Polskiego Związku Karate zgodnie z ceremoniałem
przekazał flagę Światowej Federacji Karate-Do Shotokan /WSKA/ organizatorom kolejnych
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mistrzostw, które odbędą się w 2017 roku we włoskim Treviso.
Piotr Wiśniewski
Rzecznik Prasowy Mistrzostw Świata w Karate-Do Shotokan
Bielsko-Biała 2015
Wyniki zawodów
Tabela medalowa
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