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Warszawa, 10.04.2019 r.
Do: Zawodnicy i Kluby PZKT
Dotyczy:

PROGRAM „ SPORTOWY TALENT” 2019
dla zawodników rok. ur. 2006 i młodszych

EDYCJA WIOSENNA
02- 05.05.2019 r., Stara Wieś
EDYCJA LETNIA
29.07- 03.08.2019 r., Stara Wieś
EDYCJA JESIENNA
27- 29.09.2019 r., Wrocław
Polski Związek Karate Tradycyjnego kontynuuje specjalistyczny program treningowy
pn.: „ Sportowy Talent” przeznaczony dla najzdolniejszych zawodników z klubów
członkowskich PZKT- dzieci w wieku 13 lat i młodszych (rok urodzenia 2006 r. i później),
którego celem w 2019 roku jest jak najlepsze przygotowanie zawodników do startu
w najważniejszych turniejach w karate tradycyjnym w 2019 r. w kategoriach dziecięcych:
- XIX Ogólnopolski Puchar Dzieci Tradycyjnym Karate-do (14- 15.06.2019r.,Wrocław);
- VI Puchar Europy Dzieci w Tradycyjnym Karate- do (7-13.10.2019 r., Moskwa- Rosja);
- Puchar Świata Dzieci Karate Fudokan (1-3.11.2019 r. Stuttgart- Niemcy).
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 odbędą się szkolenia w cyklu wiosennym, letnim i jesiennym
prowadzone przez renomowanych polskich trenerów i sędziów klasy międzynarodowej:
Mirosława Kuciarskiego 6 Dan i Zbigniewa Sitarza 6 Dan oraz trenerów i utytułowanych
zawodników- medalistów Mistrzostw świata i Europy: Bartosza Skwarskiego 3 Dan
i Damiana Stasiaka 3 Dan, koordynowanych przez Andrzeja Maciejewskiegowychowawcę 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.

PROGRAM „ SPORTOWY TALENT” 2019
I ZGRUPOWANIE - EDYCJA WIOSENNA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
TERMIN:
02- 05.05.2019 r.
MIEJSCE:
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki “Dojo-Stara Wieś,
Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz
PROWADZĄCY:
renomowani polscy trenerzy i sędziowie klasy międzynarodowej: Mirosław Kuciarski 6 Dan
i Zbigniew Sitarz 6 Dan oraz trenerzy i utytułowani zawodnicy- medaliści Mistrzostw świata
i Europy: Bartosz Skwarski 3 Dan i Damian Stasiak 3 Dan, koordynowani przez Andrzeja
Maciejewskiego- wychowawcę wielu medalistów Mistrzostw Świata i Europy w karate
tradycyjnym, wiceprezesa PZKT.
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Zgłoszenia rekomendowanych zawodników należy przesyłać w terminie do dnia
23.04.2019 r. na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl (temat wiadomości: Sportowy Talent 2019)
podając:
- imię i nazwisko zawodniczki/ zawodnika;
- data urodzenia,
- stopień,
- klub,
- instruktor prowadzący,
- dane kontaktowe: nr tel.: i adres e-mail,
- wyniki sportowe i aktywności szkoleniowe PZKT 2018 r.
(udział i osiągnięte wyniki w zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich, pod patronatem
PZKT oraz udział w aktywnościach szkoleniowych PZKT).
Do wiadomości zgłoszeniowej należy dołączyć:
- rekomendację klubu i instruktora klubowego o celowości udziału zawodnika w Programie
PZKT „Sportowy Talent” 2019, uwzgledniającą informację o systematyce uczestnictwa
i zaangażowaniu w szkolenie klubowe;
- potwierdzenie wpłaty za udział w zgrupowaniu wiosennym.
KOSZT:
Pakiet pobytowy: 490,00 zł (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pedagogiczna, program
szkoleniowy). Termin dokonywania wpłat: 23.04.2019 r. (po dokonaniu wpłaty prosimy
o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl w w/w terminie).
Konto do wpłat: Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
Nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940 treść: Sportowy Talent 2019 wiosna,
imię i nazwisko zawodnika, klub.
Uwaga: Po wniesieniu opłaty 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.

Andrzej Maciejewski
Wiceprezes
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

