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XVIII Mistrzostwa Polski OYAMA Karate w Kata – Olkusz 2012 

Organizatorem XVIII Mistrzostw Polski OYAMA Karate w Kata są:  

 Jurajski Klub Oyama Karate w Olkuszu - reprezentowany przez Prezesa Zarządu sensei Kazimierza 

Skalniaka 3 dan, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu – reprezentowanym przez Dyrektora Dariusza 

Murawskiego,  

 Oyama PFK – reprezentowana przez - Prezesa Zarządu Hanshi Jana Dyducha 8 dan z Krakowa.  

 

Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka.  

 

Oyama Karate 

Twórcą stylu jest Wielki Mistrz Shigeru OYAMA 10 dan – obecnie zamieszkały w Nowym 

Jorku, legenda światowego karate. Shigeru OYAMA to największy z żyjących mistrzów kontaktowego 

karate w świecie. 

W ciągu swojej blisko 70-letniej kariery zasłynął m.in.: zwycięskimi pełno kontaktowymi 

walkami ze 100 kolejnymi czarnymi pasami. Jak podkreśla Hanshi Jan Dyduch: "Shigeru Oyama to 

przede wszystkim wspaniały mistrz i nauczyciel, skromny, pracowity, cierpliwy i wyrozumiały 

człowiek. Umie nie tyko oceniać, ale także uważnie słuchać". Shigeru często przybywa do Polski na 

zaproszenie Hanshi Jana Dyducha, w maju tego roku przeprowadzi egzamin na stopnie mistrzowskie 

"Dan" oraz weźmie udział w międzynarodowym seminarium w Krakowie. Shigeru Oyama, jak sam 

mówi lubi Polaków za pracowitość i ogromną wolę walki. Dla nas to ogromny zaszczyt, wyjątkowy 

czas i ogromna radość móc ćwiczyć z takim Mistrzem i "czerpać " energię do jeszcze większej 

aktywności.  

W Polsce Oyama Karate rozwija się bardzo dynamicznie od 1991 roku. Założycielem i liderem 

Oyama PFK jest Hanshi Jan Dyduch 8 dan – wychował wielu znakomitych zawodników m.in.: 

mistrzów świata i Europy, zdobywców pucharów świata i Europy. Oyama PFK skupia prawie 6 tysięcy 

ćwiczących w ponad 60 ośrodkach w całej Polsce. W trakcie treningów Oyama karate uczymy wiary w 

siebie i poszanowania wszystkich. 

Olkusz – Srebrne Miasto – Gospodarz MP Oyama Karate 

Olkusz, położony w sercu Jury Krakowsko Częstochowskiej jest nazywany „Srebrnym 

Miastem”. Cała historia miasta, którego początki sięgają XII wieku, jest związana z 

górnictwem. W średniowieczu miasto zawdzięczało swe bogactwo kopalniom ołowiu i 

srebra, jednym z większych w Europie. W XVI wieku w Olkuszu działała mennica królewska, 
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w której bito monety z miejscowego srebra. Teraz w olkuskich kopalniach wydobywa się 

rudy cynku i ołowiu. 

Spacerując po Olkuszu można podziwiać pamiątki z przeszłości miasta. W pochodzącej z 

XIII wieku, bazylice św. Andrzeja, poza gotyckim poliptykiem z końca XV wieku oraz 

renesansowymi organami z XVII wieku podziwiać można wiele zabytków świadczących o 

górniczych tradycjach „Srebrnego Miasta”. Takimi pamiątkami przeszłości jest choćby 

chrzcielnica z końca XVI wieku odlana z olkuskiego ołowiu, czy ponad metrowej wysokości 

XVII wieczny srebrny krzyż gwarków, czyli olkuskich górników.  

Historię miasta pokazują również ciekawe zbiory Muzeum Regionalnego PTTK i Muzeum 

Pożarnictwa. Zupełnie inny charakter mają zbiory Muzeum Afrykanistycznego im Bogdana Szczygła - 

olkuskiego lekarza, podróżnika i pisarza, który spędził kilkanaście lat w Afryce. Olkuskie muzeum, to 

jedna z ciekawszych placówek w Polsce, poświęconych kulturze i sztuce Czarnego Lądu. 

Atrakcją dla turystów odwiedzających Olkusz są ruiny gotyckiego zamku Rabsztyn, jednego z 

zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Niedaleko Olkusza rozciąga się Pustynia Błędowska. Ale Olkusz to 

nie tylko muzea i zabytki. Na obraz miasta składa się również bogata baza sportowa służąca 

mieszkańcom i turystom. 

W 2010 roku Olkusz znalazł się w elitarnym gronie 53 miejscowości w kraju, jakie otrzymały 

wyróżnienie „Sportowa Gmina". Takie wyróżnienia przyznawane są samorządom za inwestycje w 

nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i 

rekreacji w gminie.  

 

Jurajski Klub Oyama Karate w Olkuszu 

 Główny organizator XVIII MP Oyama Karate w Kata - Jurajski Klub Oyama Karate w 

Olkuszu, kierowany przez Prezesa Kazimierza Skalniaka skupia około 70 dzieci i młodzieży z 

terenu Miasta i Gminy Olkusz, Powiatu Olkuskiego oraz odległych miejscowości. Wraz z 

dorosłymi klub liczy ponad 100 osób.  

Sensei K. Skalniak 3 dan wychował wielu medalistów mistrzostw Europy, Polski, Pucharu 

Polski oraz setki medalistów turniejów regionalnych. W tym roku swoich wysokich pozycji będą 

bronić m.in. tacy zawodnicy Jurajskiego Klubu Oyama Karate w Olkuszu jak: Norbert Szwagierczak - 

Wice Mistrz Europy – Estonia 2011r., Kinga Skalniak - Finalistka Mistrzostw Europy – Estonia 2011r., 

Karolina Szwagierczak - Mistrzyni Polski – Rzeszów 2011r., Patryk Papież - brązowy medal MP – 

Rzeszów 2011r., Grzegorz Furgaliński - brązowy medal MP - Rzeszów 2011r., Ewelina Madejska - 

Mistrzyni Polski 2005r., Mateusz Zoń - Mistrz Polski sprzed kilku lat, Dorota Skalniak, Miłosz Milej - 
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tuż za podium MP Rzeszów 2011r. - zwycięzcy w prestiżowych turniejach, Alicja Milej, Weronika 

Furman - finaliści MP Rzeszów 2011r. oraz Kinga Kowal, Hubert Kubik, Gabriel Wolnicki, Agata 

Juszczak, Kamil Maj i inni ambitni zawodnicy z Olkusza i okolic.  

Na treningach Oyama Karate w Olkuszu wpajamy dzieciom i młodzieży, że sport jest 

najlepszym sposobem spędzenia wolnego czasu, poprawia naszą sprawność nie tylko fizyczną, ale 

poprzez dotlenienie naszego organizmu zwiększa się również sprawność umysłowa, a nasz układ 

nerwowy napełnia się pozytywną energią, dzięki czemu zmniejsza się napięcie nerwowe, które 

powoduje obniżenie poziomu agresji w młodych organizmach.  

Przez brak ruchu i siedzący tryb spędzania wolnego czasu dzieci i młodzież coraz częściej i w 

coraz młodszym wieku cierpią na problemy wad postawy, problemy ze wzrokiem oraz układem 

nerwowym. W wyniku ciągłego przesiadywania przed komputerem, graniem w różnego rodzaju gry 

wśród dzieci i młodzieży wzrasta agresja, obniża się poziom intelektualny. Oyama Karate to kuźnia 

charakteru oraz możliwość spotkania ciekawych osób i znalezienia przyjaźni na całe życie. 

Atrakcyjnie prowadzone treningi, oraz organizowane ostatnio wspólnie z MOSiR w Olkuszu 

turnieje dają dużo radości i satysfakcji ćwiczącym dzieciom i młodzieży.  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu 

Współorganizator XVIII MP Oyama Karate w Kata - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Olkuszu - rokrocznie przeprowadza około stu imprez sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym, 

ale także ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest to efekt dobrej współpracy z klubami, 

stowarzyszeniami i związkami sportowymi, które doceniają nie tylko bazę sportową, jaką dysponuje 

MOSiR, ale również profesjonalne przygotowanie i prowadzenie imprez. 

W 2010 roku Olkusz był gospodarzem Mistrzostw Świata do lat 16 w trialu rowerowym. W 

zawodach wzięło udział przeszło stu zawodników z 12 krajów. Impreza przysłużyła się nie tylko 

promocji Olkusza w Polsce i świecie, ale także popularyzacji tej widowiskowej dyscypliny, wśród 

mieszkańców. W 2011 roku olkuski MOSiR był gospodarzem i organizatorem Krajowych Mistrzostw 

„International Dance Organization”. W zawodach, które były równocześnie jedynymi polskimi 

eliminacjami do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie wzięło udział przeszło 1300 

najlepszych w kraju tancerzy HIP – Hop, Electric Boogie i Break Dance z 53 klubów całej Polski. Do 

Olkusza przyjechało wówcas ponad 3 tys. zawodników, działaczy i sympatyków. 

Biorąc pod uwagę imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, tylko w ubiegłym roku w 

hali olkuskiego MOSiR odbywały się; Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej, 

II Ogólnopolski Festiwal Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży, Mistrzostwa Polski Street Soccer oraz 

Młodzieżowy Puchar Polski Ju-jitsu, a na ternie ośrodka „Czarna Góra” - Grand Prix Polski w 
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Minigolfie. Od 2009 roku MOSiR organizuje coroczne „Jam Session Silver Town”, czyli zawody w 

ewolucjach na rolkach, deskorolkach i rowerach BMX. 

Ważnym elementem działalności MOSiR są rodzinne rozgrywki sportowe, które mają promować 

aktywność fizyczną wśród mieszkańców. Dzięki współpracy MOSiR ze stowarzyszeniem „Family Cup” 

od 2008 roku, w maju pod zamkiem w Rabsztynie rozgrywane są rokrocznie eliminacje Amatorskich 

Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup” a w listopadzie na krytej pływalni Amatorskie 

Mistrzostwa Polski w Pływaniu.  

 

Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata 

W Mistrzostwach weźmie udział ponad dwustu karateków z całego kraju w tym Mistrzowie 

Świata i Mistrzowie Europy. 

Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata (walka z wyimaginowanym przeciwnikiem) 

wyłaniają najlepszych techników w danej kategorii wiekowej na najbliższy rok - do następnych 

Mistrzostw Polski. W zawodach udział biorą zawodnicy od ukończonego 7 roku życia (kat. dziecko) do 

powyżej 18 lat - ostatnia kategoria to Mistrzowie (czarne pasy).  

Wykonywane "kata" są dostosowane do możliwości psychofizycznych startujących. 

Wszystkich kategorii jest 19. (13 w „kata" i 6 w "kobudo"). W Kobudo mogą startować zawodnicy, 

którzy ukończyli 14 lat i posiadają wysoki stopień - czyli 3 kyu. Kobudo czyli „Droga dawnego 

wojownika” (Ko-dawnego, Bu-wojownika, Do-droga). Kobudo jest sztuką posługiwania się rożnymi 

rodzajami broni pochodzącymi z Archipelagu Riukiu.  

Na Mistrzostwach Polski zawodnicy będą wykonywać Kata czyli układy technik obrony i ataku 

z Tonfą (pałka z rączką) - jest to narzędzie gospodarcze służące do obracania żarnem do mielenia 

ryżu, Bo (długi kij) - kij do noszenia wiader z wodą. W czasie japońskiej okupacji Okinawy w XVII 

wieku, został wprowadzony zakaz noszenia broni przez tubylców. W dużym stopniu przyczynił się on 

do rozwoju sztuki walki bez broni oraz z użyciem prostych narzędzi gospodarczych.  

Na Mistrzostwach Polski sędziować mogą tylko posiadacze czarnych pasów z odpowiednim 

stażem i kwalifikacjami - co regulują przepisy Oyama PFK.  

Zawody kata są startami indywidualnymi poszczególnych zawodników, rozgrywane są w 

kategoriach uwzględniających wiek, płeć oraz planowy poziom wyszkolenia technicznego. Kategorie 

muszą być zgodne z Regulaminem sportowym Związku. Pojedynki eliminacyjne w każdej kategorii są 

rozpisywane w oparciu o następującą zasadę: aktualni mistrzowie i wicemistrzowie Polski sa 

rozstawieni, a pozostali zawodnicy są rozlosowywani. Zawodnicy z tego samego klubu powinni być 

rozstawieni tak, by nie rywalizowali ze sobą w pierwszym pojedynku. Rozstawienie i losowanie 

przeprowadza robocza komisja sędziowska. 



 5 
 

Zawody kata rozgrywane są w systemie pucharowym. Zawodnik przegrywający pojedynek w 

eliminacjach lub w ćwierćfinałach odpada z turnieju. Dwóch bezpośrednio ze sobą rywalizujących 

zawodników wykonuje takie same kata. Zawodnicy prezentują w trakcie zawodów w każdej rundzie 

różne kata. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian w schemacie czy interpretacji wykonywanych kata. 

Obowiązkiem zawodnika oraz trenera jest znać obowiązującą w dniu zawodów wersje danego kata.  

Zawodnicy startują parami - pierwszy wyczytany wkłada za pas czerwoną szarfę, drugi 

wyczytany wkłada za pas białą szarfę. Na polu prezentacji wykonują Kata (najpierw zawodnik z 

czerwoną szarfą a potem zawodnik z białą szarfą). Po wykonaniu przez obydwóch zawodników Kata - 

stoją przed pięcioosobowym składem sędziowskim. Każdy sędzia ma białą i czerwoną chorągiewkę 

przypisaną do danego zawodnika. Sędzia centralny (środkowy z pięciu sędziów) podaje komendę 

"Hantai" i wszyscy błyskawicznie podnoszą chorągiewki, białą lub czerwoną - wskazując na zwycięzcę 

danego pojedynku. Przegrany odpada z rywalizacji w MP, taki system wymusza na startujących 

zawodnikach bardzo dobre przygotowanie techniczne.  

Przy ocenie prezentowanego kata przez zawodnika, sędziowie zwracają szczególną uwagę: 

 znajomość i poprawną formę wykonanego kata 

 poprawność pozycji - układu ciała, położenie poszczególnych części ciała względem siebie - 

jako stabilność układu 

 poprawność wykonywanych technik składowych na właściwe strefy 

 prawidłowa praca ciałem (rotacja - ruch obrotowy, balans – przechylanie sie w celu 

zachowania równowagi - zwłaszcza przy staniu najednej nodze) 

 właściwy rytm 

 elementy dodatkowe - kiai (okrzyk) 

 zrozumienie wykonywanych technik i realistyczna ich demonstracja – 

 dokonywanie pokazu 

 siła wykonywanych technik , dynamika , ogólne wrażenie 

Kata uczy koordynacji, zawodnik demonstrując kata transparentnie (przejrzyście, wyraźnie) 

pokazuje w jaki sposób opanował swoje ciało, ukazuje "wychodzenie" jednej techniki z poprzedniej. 

 


