Kontynuując tradycję...
________________________________________________________________________________

WTKF MASTER CAMP GASSHUKU 2018
15-19 SIERPNIA 2018, STARA WIEŚ

________________________________________________________________________________

WTKF Master Camp Gasshuku 2018 będzie kolejnym wydarzeniem, które odbędzie
się w ramach obchodów „Roku Dziedzictwa Senseia Nishiyamy”.
Do udziału w WTKF Master Camp Gasshuku 2018 zapraszamy karateków
z całego świata ze stopniem min. 2 DAN.
Program seminarium będzie rewolucyjny.
ü Zostaną wydawane certyfikaty dla sędziów, trenerów i egzaminatorów.
Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie 100% obecności na treningach oraz
zaliczenie egzaminu praktycznego i teoretycznego.
ü Zastanie zaprezentowana propozycja nowej edycji WTKF Competition Rules.
________________________________________________________________________________
Do poprowadzenia treningów podczas tego obozu szkoleniowego zaproszeni zostali:
Soke ILIJA JORGA 10 DAN (Serbia) - jest profesorem akademickim i lekarzem medycyny
sportowej. Pełni funkcję prezydenta Światowej Federacji Karate Fudokan (World Fudokan
Federation - WFF) – organizacji, którą założył w 1980 roku. Był również pionierem karate
w Jugosławii, gdzie w owym czasie było ono na bardzo wysokim poziomie i skupiało ponad 200
tysięcy ćwiczących. Wielokrotnie zdobywał tytuły mistrzowskie na arenie europejskiej i światowej.
Shihan EDUARDO SALAS 9 DAN (Peru) – wieloletni uczeń, towarzysz i przyjaciel Senseia
Nishiyamy. Odegrał kluczową rolę w rozwoju tradycyjnego karate-do w Ameryce Łacińskiej.
Z ogromnym zapałem i zaangażowaniem zajmuje się rozwojem osobistym przede wszystkim
w zakresie Tai Chi Kung, czyli chińskiej sztuki ruchu, medytacji, praktyki kultywowania długiego
życia i sztuki walki.
Shihan WŁODZIMIERZ KWIECIŃSKI 8 DAN (Polska) - Prezydent Światowej Federacji
Tradycyjnego Karate-do (WTKF), Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT),
trener selekcjoner kadry narodowej PZKT.
Shihan MAHMOUD TABASSI 7 DAN (USA) - Wiceprezydent Światowej Federacji
Tradycyjnego Karate-do (WTKF), Wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Amerykańskiej
Federacji Karate Tradycyjnego (AAKF), członek Rady Starszych i Komitetu Doradczego AAKF.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sztuk walki. W przeszłości jako zawodnik, zdobywał
tytuły mistrzowskie zarówno na zawodach krajowych jak i międzynarodowych. Pod jego kuratelą
kilku jego studentów jest długoletnimi członkami kadry narodowej USA, mistrzami krajowymi
i międzynarodowymi w tradycyjnym karate-do. Nieprzerwanie rozszerza karate tradycyjne
w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Shihan NELSON CARRION 7 DAN (Urugwaj) - Sekretarz Generalny Światowej Federacji
Tradycyjnego Karate-do (WTKF), Dyrektor Generalny i instruktor w Traditional Karate-Do
Institute (TKI), współzałożyciel i współdziałacz narodowych federacji tradycyjnego karate-do
w wielu krajach na całym świecie m.in.: w Urugwaju, Brazylii, Argentynie, Costa Rice, Hiszpanii
i Francji. Jest egzaminatorem, międzynarodowym sędzią WTKF oraz niezwykle doświadczonym
instruktorem tradycyjnego karate-do. Wiedzę i umiejętności z dziedziny tradycyjnego karate-do
zdobywał uczestnicząc w niezliczonych kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych wielokrotnie
przez Senseia Nishiyamę.
Sensei GIEDRIUS DRANEVICIUS 6 DAN (Litwa) – członek Komitetu Technicznego
Światowej Federacji Tradycyjnego Karate-do (WTKF) i członek Zarządu WTKF.
Jest współzałożycielem i Prezydentem Litwińskiej Federacji Karate Tradycyjnego, a od 2003 roku
również trenerem kadry narodowej. Od 2000 roku przeprowadził ponad 100 seminariów
szkoleniowych oraz krajowych i międzynarodowych kursów sędziowskich.
Sensei KRZYSZTOF NEUGEBAUER 6 DAN (Polska) – członek Komitetu Technicznego
Światowej Federacji Tradycyjnego Karate-do (WTKF), trener kadry narodowej (seniorów
i młodzieżowców) Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT), 3-krotny zwycięzca Pucharu
Świata i wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w kumite i kata drużynowym.
Sensei ALBERT CHEAH 5 DAN (USA) - członek Komitetu Technicznego Światowej Federacji
Tradycyjnego Karate-do (WTKF), założyciel i główny instruktor najstarszego dojo tradycyjnego
karate-do w Orange County (Kalifornia) - Orange County Japan Karate Association. Przez ponad
35 lat trenował pod okiem Senseia Nishiyamy. Siedmiokrotny mistrz USA. Instruktor, sędzia
i członek Komisji Technicznej Amerykańskiej Federacji Karate (AAKF).
________________________________________________________________________________

DATA
15 – 19 sierpnia 2018 r. (środa – niedziela)

MIEJSCE
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz
www.dojostarawies.com

ORGANIZATOR
Światowa Federacja Tradycyjnego Karate-do
Polski Związek Karate Tradycyjnego

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy muszą posiadać stopień min. 2 DAN.
2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

PUNKTY DO LICENCJI PZKT
Udział w seminarium gwarantuje 200 punktów w punktacji wymaganej do utrzymania licencji
instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganej do przystąpienia do egzaminu na
stopnie mistrzowskie Dan.

PROGRAM
W programie m.in.: egzaminy na stopnie mistrzowskie 3 DAN i wyższe.

OPŁATY
OPCJA 1 – zakwaterowanie i wyżywienie w „Dojo – Stara Wieś” oraz udział
w szkoleniu

1 080 zł/os.

cena pakietu

840 zł/os.

cena specjalna dla członków PZKT z ważną indywidualną licencją
członkowską PZKT

Cena obejmuje:
1. Cztery noclegi,
2. Wyżywienie od kolacji w środę (15.08) do śniadania w niedzielę (19.08), w tym uroczystą
kolację w sobotę (18.08),
3. Udział w szkoleniu,
4. Pamiątkowy T-shirt.

Uczestników seminarium, którzy będą korzystać z zakwaterowania w Dojo – Stara Wieś prosimy
o wykwaterowanie się w niedzielę (19.08.2018) do godz. 10:00.
REZERWACJI MOŻNA DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA STRONIE:
http://www.wtkfkarate.org/wtkf-master-camp-gasshuku-2018/
UWAGA:
a) Liczba miejsc w Dojo – Stara Wieś jest ograniczona.
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jest jedynie dla uczestników seminarium.
c) Udostępnianie swojego pokoju do noclegu osobom, które nie wykupiły pakietu zakwaterowania,
jest zabronione. Uczestnicy seminarium, którzy będę nielegalnie udostępniać swój pokój osobom
trzecim, zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami. Opłata dodatkowa za wykrycie takiego
incydentu wynosi 300 zł za osobę nielegalnie przebywającą w domku.

OPCJA 2 – wyżywienie w Dojo - Stara Wieś (bez zakwaterowania)
Koszt wyżywienia:
Śniadanie
Obiad
Kolacja

18 zł
28 zł
24 zł

Oficjalna kolacja w sobotę (18.08)

65 PLN

1.

Osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia w ośrodku proszone są o dokonanie
rezerwacji poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączeniu) na adres:
biuro@torii.net.pl najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem seminarium.

2.

Płatność za wyżywienie gotówką w dniu przyjazdu u pani Joanny Zielińskiej.

UWAGA:
Wyżywienie będzie zagwarantowane jedynie dla osób, które dokonają rezerwacji w podanym
terminie. Dla osób, które będą chciały wykupić wyżywienie na miejscu, nie gwarantujemy
dostępności posiłków (będzie to zależało od dostępności produktów). Sugerujemy wcześniejsze
zarezerwowanie wyżywienia.
3.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia wyżywienia
Joanny Górki-Zielińskiej (tel. kontaktowy 605 11 22 96).

prosimy

kierować

do

OPCJA 3 – udział w szkoleniu bez zakwaterowania w Dojo – Stara Wieś
Koszt 300 zł. Cena zawiera udział w szkoleniu i pamiątkowy T-shirt.
ZAPISY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU PROWADZONE SĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA:
http://www.wtkfkarate.org/wtkf-master-camp-gasshuku-2018/ (PARTICIPATION TICKET)

pani

