Powołanie do kadry narodowej judoków Wojownika
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Michał Gołębiewski i Mateusz Bolimowski z trenerem Jerzym Gołębiewskim. (MMKS Wojownik )

Po powołaniu Mateusza Bolimowskiego do kadry narodowej młodzieży w judo, kolejne
dobre informacje dotarły do klubu Wojownik Skierniewice. W kadrze Polski Judo Kata na
2020 roku znaleźli się Michał Gołębiewski i Mateusz Bolimowski.
Michał i Mateusz w grudniu 2019 roku podczas rozgrywanych w Radomiu Mistrzostwach Polski
Młodzieży Judo Kata wywalczyli złoty medal. Skierniewiczanie prezentowali techniki Nage No Kata.
To był pierwszy medal judoków MMKS Wojownik w rywalizacji młodzieżowców do 23 roku życia.
Wcześniej Michał i Mateusz zdobyli 3 tytułu mistrzów Polski w kategoriach juniorskich.

− To duży sukces zawodników i klubu MMKS Wojownik Skierniewice − mówi Jerzy Gołębiewski,
trener. − Przed nami dużo pracy i szansa startu w mistrzostwach Europy, może mistrzostwach
świata, ale do tego jeszcze daleka droga. Póki co nie chwalmy dnia przed zachodem słońca − dodaje

opiekun judoków.
Judo Kata nie jest konkurencją olimpijską, jednak dzięki zaangażowaniu prezesa Polskiego Związku
Judo oraz zarządu udało się pozyskać środki na finansowanie sportowego Judo Kata jako konkurencji
nieolimpijskiej. Związek jest w stanie pokryć koszty udziału reprezentantów w zawodach pucharu
Europy, mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata. Reprezentacja narodowa w Judo Kata ma
również zakupiony sprzęt sportowy.
Problemem dyscypliny jest bez wątpienia mała liczba trenujących.
W rekordowych pod względem frekwencji grudniowych mistrzostw Polski Kata w Radomiu w
kategorii młodzieży do 23 roku życia wystąpiły zaledwie 4 pary (identycznie w rywalizacji
seniorskiej), wśród juniorów o medale walczyło 5 par.
Kata to wysoce sformalizowany rodzaj ćwiczeń stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i
sportach walki, między innymi w judo. Są to sekwencje technik ataku i obrony, połączone z
określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu oddychania. Niektóre
techniki w kata mają charakter wyłącznie symboliczny.
Kata są bardzo ważną częścią programów nauczania dla wielu sztuk i sportów walki.
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