
PZKT Polski Związek Karate Tradycyjnego  

04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82  

tel.: 537 110 104, 507 197 540 

e-mail: biuro.pzkt@wp.pl www.karate.pl  

                                                                                                  Warszawa, 07.04.2021 r. 

 Do:  

- zawodniczki i zawodnicy z klubów członkowskich PZKT, 

- członkowie kadry narodowej w karate tradycyjnym na 2021 r. w kategoriach wiekowych:  

   kadet, junior, młodzieżowiec, senior, 

- kluby macierzyste w/w zawodników. 

 

Zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej kadetów, juniorów, 

młodzieżowców i seniorów w karate tradycyjnym w 2021 r. 

 29.04 - 02.05.2021 r., Serock. 

 
     W dniach 29.04 - 02.05.2021 r. w Centrum Szkoleniowym Orange w Serocku k. Warszawy odbędzie się 

zgrupowanie szkoleniowe kadry narodowej w n/w kategoriach wiekowych:  

- kadet (rok ur. 2006 - 2007),  

- junior (rok ur. 2004 -2005),  

- młodzieżowiec (rok ur. 2003 - 2002 - 2001),  

- senior (rok ur. 2000 i wcześniej).  

 

     Na zgrupowaniu zostanie ustalony skład kadry narodowej A (skład podstawowy) i B (skład rezerwowy)  

na 2021 rok. Spośród zawodników zostanie wyłoniona  grupa pokazowa, która zaprezentuje się podczas Gali 

Zintegrowanych Mistrzostw Polski w Karate, która odbędzie się w dniu 13.06.2021 r. w hali Torwar  

w Warszawie. 

 Warunki udziału zawodników:  

- stopień zaawansowania min.: 3 kyu,  

- odpowiedni wiek wg w/w roczników,  

- posiadanie aktualnej licencji indywidualnej i zawodniczej PZKT,  

- posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w szkoleniu sportowym w karate 

  tradycyjnym na poziomie zaawansowanym oraz startu w zawodach zgodnie z obowiązującymi 

  przepisami,  

- posiadanie ubezpieczenia NNW,  

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego udostępnienia wizerunku  

  na potrzeby realizacji zgrupowania,  

- uczestnicy niepełnoletni - zgoda rodziców na udział w zgrupowaniu. 

Dokonanie zgłoszenia udziału w zgrupowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba zgłoszona spełnia w/w 

warunki. 

 



PROGRAM RAMOWY 

I. 29.04.2021 (czwartek) 

16:00 - 18:00 przyjazd i zakwaterowanie  

18:00 - 19:30 kolacja 

20:00 - 21:30 trening 

II. 30.04.2021 (piątek) 

07:30 - 09:30 śniadanie 

10:00 - 13:00 I blok treningowy 

13:00 - 14:30 obiad 

16:00 - 18:00 II blok treningowy 

18:00 - 19:30 kolacja 

III. 01.05.2021 (sobota) 

07:30 - 09:30 śniadanie 

10:00 - 13:00 I blok treningowy 

13:00 - 14:30 obiad 

16:00 - 18:00 II blok treningowy 

18:00 - 19:30 ognisko integracyjne 

IV. 02.05.2021 (niedziela) 

07:30 - 09:30 śniadanie 

10:00 - 12:00 I blok treningowy 

13:00 - 15:00 obiad i wykwaterowanie 

 

 

Prowadzący: 

- Kadra senior/ młodzieżowiec: Neugebauer Krzysztof 6 dan , Zarzeczny Andrzej 5 dan; 

- Kadra kadet/ junior:  Sowa Janusz 6 dan, Karwacki Damian 4 dan. 

     Zgłoszenia zawodników należy przesyłać  w terminie do dnia 22.04.2021 r. przez formularz znajdujący się 

pod linkiem Zgrupowanie Kadry Narodowej - Formularz oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na e-mail: 

karatetradycyjne.pzkt@gmail.com. 

   

   PZKT pokrywa koszt udziału wymienionym poniżej zawodnikom powołanym do kadry- laureatom 

Plebiscytu PZKT za 2020 rok: Łuczyńska Wiktoria, Łuszczyńska Katarzyna, Taranczewska Zofia, Wajda 

Klaudia, Zalecińska Alicja, Chłopicki Karol, Jarosz Patryk, Łaganowski Mikołaj, Sowa Michał. 

 

Pozostali zawodnicy koszt: 690,00 zł/osoba płatne na konto: Polski Związek Karate Tradycyjnego  

04-351 Warszawa, ul. Osowska 82, Nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940,  

tytuł przelewu: zgrupowanie KN, imię i nazwisko zawodnika. 

    W związku z ograniczoną ilością miejsc w pierwszej kolejności kwalifikowani będą zawodnicy, którzy 

wzięli udział w konsultacji selekcyjno- naborowej w Szczyrku. 

 

Więcej informacji:  

e-mail: karatetradycyjne.pzkt@gmail.com, nr tel.: 537 110 104, 507 197 540. 

                                                        Andrzej Maciejewski 

                                                       Prezes  

                                                             Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 

https://forms.gle/E13QqnLibf4KfnrQA

