PZKT Polski Związek Karate Tradycyjnego
Dane do kontaktu i korespondencji:
04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82
tel.: 22 404 44 38, 574 120 024
e-mail: biuro.pzkt@wp.pl www.karate.pl
__________________________________________________________________________
Warszawa, 01.02.2019 r.

Do:
- zawodniczki i zawodnicy z klubów członkowskich PZKT- kandydaci
do kadry narodowej w karate tradycyjnym na 2019 r. w kategoriach wiekowych kadet
i junior;
- kluby macierzyste w/w zawodników;
Dotyczy:
Zgrupowanie selekcyjno- naborowe do kadry narodowej kadetów i juniorów
w karate tradycyjnym na 2019 r.
(zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2002- 2005)
19- 23.02.2019 r., „Dojo- Stara Wieś”.
W dniach 19- 23.02.2019 r. w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „ Dojo- Stara
Wieś” odbędzie się zgrupowanie selekcyjno- naborowe dla kandydatów do kadry narodowej
na 2019 rok w kategoriach wiekowych kadet (rok ur. 2005- 2004) i junior (rok ur.2003-2002).
Spośród uczestników zostanie wyłoniony skład podstawowy reprezentacji Polski w karate
tradycyjnym na najważniejsze imprezy rangi mistrzowskiej tj.:
- XXXIV Mistrzostwa Europy w Tradycyjnym Karate- do (07-13.10.2019r., Rosja- Moskwa);
- VIII Mistrzostwa Świata w Karate Fudokan (1-3.11.2019 r., Niemcy- Sttutgart).
Warunki do spełnienia przez zawodników:
- stopień zaawansowania min.: 4 kyu,
- posiadanie aktualnej licencji indywidualnej,
- posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza specjalisty w zakresie medycyny
sportowej lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowe,
- posiadanie na zgrupowaniu ochraniaczy do kumite,
- posiadanie rekomendacji klubu macierzystego dotyczącej predyspozycji do udziału
w systemie szkolenia kadry narodowej w 2019 r.

Program:
19.02.2019 r. (wtorek)
godz. 17.00- 18.00- przyjazd, rejestracja, zakwaterowanie
godz. 18.00- 19.00- kolacja
godz. 20.00- 21.30- trening
20-22.02.2019 r. (środa- piątek)
godz. 08.00- 10.00- śniadanie
godz. 10.00- 13.00- trening
godz. 13.00- 15.00- obiad
godz. 16.00- 18.00- trening
godz. 18.00- 20.00- kolacja
godz. 20.00- 21.30- trening
23.02.2019 r. (sobota)
godz. 08.00- 10.00- śniadanie
godz. 10.00- 13.00- trening podsumowujący
- wręczenie nominacji do kadry narodowej
godz. 13.00- 15.00- obiad, wykwaterowanie, wyjazd
Koszt:
690,00 zł
(zakwaterowanie i wyżywienie, szkolenie, ubezpieczenie NNW, opieka pedagogiczna)
Po terminie zgłoszeń tj.: 13.02.2019 r. dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na n/w konto bankowe PZKT:
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
Nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940
treść: zgrupowanie kadry 2/2019, imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika.
Zgłoszenia kandydatów należy wysyłać na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl do dnia
13.02.2019 r. podając:
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- stopień zaawansowania,
- klub macierzysty,
- dane kontaktowe: nr telefonu i adres e-mail.
Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty za udział w zgrupowaniu
oraz rekomendację klubu macierzystego.
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