Szanowni Organizatorzy,
Trenerzy, Zawodnicy, Goście,

Dear Organizers, Coaches,
Competitors, Guests,

Kiedy w 2014 roku Klub Sportowy RONIN
zorganizował 22. Światowe Mistrzostwa
& Kohai Cup SKDUN w Dąbrowie Górniczej,
byłem dumny, że nasze miasto może być
gospodarzem tak wielkiego wydarzenia
sportowego.

When in 2014 RONIN sports club organized
22nd World Championship & Kohai Cup
SKDUN in Dąbrowa Górnicza, I was proud
that our city can be a host to such a great
sports event.

Teraz, po czterech latach, zapowiadając
8. European Championship & Kohai Cup
SKDUN w Dąbrowie Górniczej, ponownie
będziemy mieli zaszczyt gościć najlepszych
zawodników karate. To największa taka
impreza w Europie, a my chcemy sprostać
stawianym nam oczekiwaniom, by była ona
kolejnym ogromnym sukcesem.

Now, after four years, I am announcing
8th European Championship & Kohai
Cup SKDUN in Dąbrowa Górnicza, an
opportunity to once again host the best
karate competitors. This is the greatest
event of this kind in Europe, therefore we
would like to meet set expectations and
make it another great success.

Drodzy Organizatorzy – to dzięki Waszej
pasji Dąbrowa Górnicza stała się miastem,
w którym odbywają się międzynarodowe
wydarzenia
sportowe.
Nasze
miasto
ma ogromny potencjał, który należycie
wykorzystywany, sprawia, że Dąbrowa
Górnicza staje się rozpoznawalna i kojarzona
przez ludzi aktywnych nie tylko z Polski, ale
także spoza jej granic.

Dear Organizers – it is thanks to your passion
that Dąbrowa Górnicza became a city where
international sports events take place. Our
city has a great potential, when it is used,
Dąbrowa Górnicza becomes a recognized
place for active people not only in Poland but
also internationally.

Wiele imprez sportowych odbywa w Mieście
Ludzi Aktywnych. Już dziś serdecznie
zapraszam Was do Dąbrowy Górniczej,
gdzie od 13 od 15 kwietnia 2018 roku,
zorganizowane zostaną kolejne zawody.
Razem doświadczmy tych niesamowitych
sportowych emocji!

A lot of sports events take place in the City of
Active People. Today, I would like to invite you
to Dąbrowa Górnicza, where between 13th
and 15th of April 2018 another Championship
will take place. Together, we will experience
amazing sports emotion!

Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum” jest obiektem zlokalizowanym w Parku Hallera, praktycznie
w centrum Dąbrowy Górniczej. Korzystne połączenie
komunikacyjne jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla
osób dojeżdżających z daleka.
Wybudowana w latach 2003-04, hala jest jednym
z większych obiektów sportowych tego typu
w województwie śląskim - w wygodnych krzesłach
może zasiąść ponad 3000 widzów.
Sport and Entertainment Hall „Centrum” is an
object located in Haller’s Park, practically in the center
of Dąbrowa Górnicza. Favorable communication
connection is an attractive solution for people arriving
from afar. Built in 2003-2004, it is one of the biggest
sports facilities of this kind in Silesian Voivodeship comfortable chairs can sit over 3000 spectators.

Dąbrowa Górnicza – miasto położone na Wyżynie
Śląskiej, nad rzekami Czarną Przemszą i Białą Przemszą,
w Zagłębiu Dąbrowskim. Sąsiaduje z Parkiem Krajobrazowym
Orlich Gniazd, a jej obrębie leżą – wyjątkowa w skali kraju –
Pustynia Błędowska oraz tzw. Pojezierze Dąbrowskie. Jest
to zespół czterech zbiorników wodnych o nazwie Pogoria,
będących zalanymi wyrobiskami piasku podsadzkowego
wydobywanego kiedyś dla okolicznych kopalń węgla. Obszar
jezior jest szczególne walory przyrodnicze.

Dąbrowa Górnicza – city located on Silesian Highland
by Black Przemsza and White Przemsza rivers
in Dąbrowa Basin. It is a neighbor to Eagles’ Nest
Landscape Park and within its borders lies – unique on a
national scale – Błędów Dessert as well as Dąbrowa Lake
District. It is a group of four reservoirs called Pogoria,
flooded excavations of sand previously extracted
for nearby coal mines. Lake District has specific natural
values.

W samej Dąbrowie Górniczej znajdziemy wiele interesujących
zabytków. Najciekawsze z nich to Bazylika Najświętszej Maryi
Panny Anielskiej, Pałac Kultury Zagłębia, budynek dawnego
młyna wodnego, a także drewniana Kaplica z XVIII wieku.
Takie zróżnicowanie zapewnia możliwość zarówno bardzo
aktywnego, jak i typowo spokojnego wypoczynku. Dzieci na
pewno chętnie odwiedzą aquapark „Nemo – Wodny Świat”,
o powierzchni ponad pięciu hektarów. Polecamy również
zwiedzenie, znajdującej się na Szlaku Zabytków Techniki,
podziemnej trasy multimedialnej Kopalni Ćwiczebnej przy
Muzeum Miejskim „Sztygarka”.

In Dąbrowa Górnicza itself, you can find many interesting
monuments. Some of the most interesting of them are
Basilica of Blessed Virgin Mary of Angels, Zagłębie Palace
of Culture, old Watermill building, and a wooden chapel
from the XVIII century. Such differentiation ensures both
a very active as well as typically relaxing rest. Kids will be
very eager to visit “Nemo – Water World” a water park of
over five hectares. We recommend also an underground,
multimedia Practice Mine next to City Museum “Sztygarka”,
which lies on the Polish Trail of the Monuments
of Technology.

Dąbrowa Górnicza znajduje się na jednej z najciekawszych
tras turystycznych w Polsce – Szlaku Orlich Gniazd.

Dąbrowa Górnicza lies on one of the most interesting
tourist trails in Poland – Trail of the Eagle’s Nest.
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Uczniowski Klub Sportowy RONIN jest stowarzyszeniem,
które już od 25. lat zajmuje się szkoleniem dzieci,
młodzieży i dorosłych w dyscyplinie sportu, jaką
jest Karate Shotokan. W roku 2000 zorganizowaliśmy
pierwsze regionalne zawody, a od roku 2009 corocznie
organizujemy Klubowy Puchar Europy. Za nasz wkład
w rozwój sportu otrzymaliśmy wiele wyrazów uznania ze
strony Ministerstwa Sportu, Ambasady Japonii, Urzędu Miasta
oraz parlamentarzystów. Trzon klubu stanowią doświadczeni
trenerzy oraz młodzi perspektywiczni zawodnicy, będący
w Kadrze Narodowej SKDUN Polska.

Student Sports Club RONIN is an association, which
trains children, youth, and adults in Karate Shotokan
for 25 years. In the year 2000, we organized the first regional
competition and since 2009, we organize European Club
Cup annually. Our contribution to the development of sport
has been widely recognized by Ministry of Sport, Embassy of
Japan, City Hall, and parliamentarians. The stem of the club is
constituted by experienced trainers and young, perspective
competitors, being also a part of Polish SKDUN National Team.

Największym sukcesem były dla nas 22 World
Championship & Kohai Cup SKDUN, które w roku 2014
odbyły się w Dąbrowie Górniczej. Mistrzostwa były
zorganizowane na światowym poziomie, a do ich sukcesu
przyczyniła się znakomita lokalizacja hali oraz wzorowa współpraca z władzami miasta. Teraz otrzymaliśmy kolejną szansę
organizacji największej europejskiej imprezy, jaką w roku
2018 będą 8 European Championship & Kohai Cup SKDUN.

Our greatest success was the 22nd World Championship
& Kohai Cup SKDUN, which took place in Dąbrowa Górnicza
in 2014. Championship was organized at world-class level and
their success was enhanced by a location of the sport Hall and
exemplary cooperation with city authorities. We have now
received another chance to organize the biggest European
event taking place in 2018 – 8th European Championship
& Kohai Cup SKDUN.

Pragniemy podziękować Zarządowi SKDUN i wszystkim
delegatom krajowym, którzy po raz kolejny obdarzyli nas
zaufaniem. Z naszej strony zrobimy wszystko, aby każdy kibic
i uczestnik był zadowolony z pobytu w Dąbrowie Górniczej.
Z pewnością przygotujemy dla was wiele atrakcji.

We would like to thank SKDUN management and all
national delegates who once again put their trust in us.
From our side, we will do everything to ensure that every
fan and competitor is satisfied with their stay in Dąbrowa
Górnicza. We will certainly prepare many attractions for you.

Zapraszamy!

Join us!
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