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Warszawa, 20.06.2018 r.
Do: Zawodnicy i Kluby PZKT
Dotyczy:

PROGRAM

„ SPORTOWY TALENT” 2018
dla zawodników rok. ur. 2005 i później

EDYCJA WIOSENNA’ 2018
19- 22.04.2018 r., Puck
EDYCJA LETNIA’ 2018
11- 14.08.2018 r., Stara Wieś
EDYCJA JESIENNA’ 2018
12- 14.10.2018 r., Wrocław
Polski Związek Karate Tradycyjnego kontynuuje specjalistyczny program treningowy
pn.: „ Sportowy Talent” przeznaczony dla najzdolniejszych zawodników z klubów PZKTdzieci w wieku 13 lat i młodszych (rok urodzenia 2005 r. i później), którego celem w 2018
roku jest jak najlepsze przygotowanie zawodników do startu w najważniejszych turniejach
w karate tradycyjnym w 2018 r. w kategoriach dziecięcych:
- XVIII Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym ORLEN 2018 (01.06.2018r., Gdańsk);
- Światowy Festiwal Renesans Karate-Do (Puchar Świata Dzieci w Karate- Do)
(22-28.10.2018 r., St. John’s, Nowa Funlandia (Kanada);
- European championship and European children cup (7-9.12.2018 r. Koper, Słowenia).

Dodatkowy celem programu jest wyselekcjonowanie najzdolniejszych zawodników
w kategoriach dziecięcych , którzy w perspektywie będą bezpośrednim zapleczem kadry
narodowej kadetów i juniorów w karate tradycyjnym.
W ramach programu w kwietniu tego roku w Pucku odbyło się pierwsze wiosenne
zgrupowanie, przed nami szkolenia w cyklu letnim i jesiennym, prowadzone
przez renomowanych polskich instruktorów i zawodników, koordynowanych przez Andrzeja
Maciejewskiego- wychowawcę wielu medalistów Mistrzostw Świata i Europy w karate
tradycyjnym, wiceprezesa PZKT.
Uczestnicy programu „ Sportowy Talent” otrzymają wsparcie szkoleniowe i organizacyjne
dotyczące przygotowania i udziału w w/w turniejach.

ZGRUPOWANIE - EDYCJA LETNIA’ 2018
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
TERMIN: 11- 14.08.2018 r.
PLANOWANY PROGRAM RAMOWY:
Przyjazd: 11.08.2018 r. (sobota)
godz. 14.00- 15.00- przyjazd, rejestracja
godz. 16.00- trening
godz. 18.00- kolacja
godz. 20.00- trening
Wyjazd: 14.08.2018 r. (wtorek)
godz. 13.00- 14.00- obiad, wyjazd.
MIEJSCE: Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „ Dojo- Stara Wieś”
Adres: Stara Wieś1, gmina Przedbórz, powiat radomszczański, 97-570 Przedbórz;
PROWADZĄCY:
Andrzej Maciejewski- trener koordynator programu, wychowawca wielu medalistów
Mistrzostw Świata i Europy, wiceprezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego;
oraz renomowani polscy instruktorzy i utytułowani zawodnicy;
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
Zgłoszenia rekomendowanych zawodników należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
w terminie do dnia 15.07.2018 r. na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl
(temat wiadomości: Sportowy Talent lato 2018); do wiadomości należy dołączyć
potwierdzenie wpłaty zaliczki za udział w zgrupowaniu letnim.
Informację o kwalifikacji do udziału w zgrupowaniu zawodnicy otrzymają po terminie
zgłoszeń.
KOSZT:
Pakiet pobytowy: 490,00 zł/osoba
(zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pedagogiczna, program szkoleniowy)
Zaliczka:
opłatę w wysokości 200,00 zł/osoba należy wpłacić do dnia 15.07.2018 r. na n/w konto;
Całkowita opłata: po otrzymaniu informacji o kwalifikacji zawodnika do udziału
w zgrupowaniu- do dnia 31.07.2018 r. na n/w konto.
Konto do wpłat:
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
Nr konta: 06 8988 0001 0000 0017 8930 0007
treść: Sportowy Talent lato 2018, imię i nazwisko zawodnika, klub.
Uwaga:
Po wniesieniu opłaty zaliczkowej za udział w zgrupowaniu: przy braku kwalifikacji
zawodnika do udziału w szkoleniu – wpłata zostanie zwrócona w całości, w przypadku
kwalifikacji zawodnika i jego rezygnacji z udziału w szkoleniu- wpłata nie podlega zwrotowi.
Po wniesieniu pełnej opłaty za udział w zgrupowaniu w przypadku rezygnacji po terminie
31.07.2018 r.- wpłata nie podlega zwrotowi.
Barbara Marciniak
Polski Związek Karate Tradycyjnego
Dyrektor Biura Promocji

