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Warszawa, 15.07.2021 r.

Kontynuując tradycję…

GASSHUKU
K A R A T E TRADYCYJNEGO

LETNIE

Zakopane ’ 2 0 2 1
I. TERMIN:

02 - 05 września 2021 r. (czwartek - niedziela)

II. MIEJSCE:

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1
www.zakopane.cos.pl

III. ORGANIZATORZY: Polski Związek Karate Tradycyjnego, World Traditional Karate-do
Union (WTKU)
IV. PARTNERZY:
- World Traditional Karate - do Union (WTKU),
- World Fudokan Federation (WFF),
- World Traditional Karate - do Federation (WTKF),
- World Budo Karate Association (WBKA),
- European Traditional Karate Federation (ETKF).
V. PROWADZĄCY:
1. prof. dr Ilija Jorga 10 Dan - prezydent World Traditional Karate-do Union (WTKU),
2. prof. Vladimir Jorga 10 Dan - wiceprezydent International Traditional Karate Federation (ITKF),
3. Aleksandar Simic 7 Dan - reprezentant World Fudokan Federation (WFF),
4. Krzysztof Neugebauer 6 Dan - reprezentant World Traditional Karate-Do Federation (WTKF),
5. Radek Janus 5 Dan – reprezentant World Budo Karate Association (WBKA).

VI. UCZESTNICY:
- udział rekomendowany w szczególności dla: sędziów międzynarodowych i krajowych,
instruktorów i trenerów, egzaminatorów oraz kandydatów do pełnienia w/w funkcji;
- kandydatów do egzaminów na stopnie mistrzowskie Dan,
- zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Europy w Katowicach 03-06.10.2021.
Dla osób niepełnoletnich organizatorzy zapewniają opiekę pedagogiczną.
VII. WARUNKI UDZIAŁU:
- posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT,
- posiadanie stopnia min.: 3 kyu i wiek min.: 14 lat,
- posiadanie badań lekarskich wg aktualnie obowiązujących przepisów,
- posiadanie ubezpieczenia NNW,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne udostępnienie wizerunku
na potrzeby realizacji seminarium,
- uczestnicy niepełnoletni- zgoda rodziców na udział w seminarium,
- spełnienie aktualnych wymogów sanitarnych dotyczących Covid-19.
Dokonanie zgłoszenia do udziału w seminarium jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba
zgłoszona spełnia w/w warunki.
Dodatkowe warunki udziału w egzaminach na stopnie mistrzowskie Dan, szkoleniach
i egzaminach sędziowskich/ egzaminatorskich zostaną podane w odrębnych informacjach.
VIII. PROGRAM TECHNICZNY:
- program ogólny Gasshuku,
- kurs sędziowski i egzaminy na klasy sędziowskie krajowe i międzynarodowe,
- szkolenie dla egzaminatorów i egzamin,
- zgrupowanie selekcyjne kadry młodzieżowców i seniorów do Mistrzostw Europy Katowice 2021,
- zgrupowanie selekcyjne kadry kadetów i juniorów do Mistrzostw Europy Katowice 2021,
- egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan.
IX. PROGRAM RAMOWY:
02.09.2021 r. (czwartek)
godz. 14.00 - 15.00 - przyjazd i zakwaterowanie
godz. 15.00 - 16.00 - obiad
godz. 16.30 - 18.00 - trening otwarcia
godz. 18.00 - 19.30 - kolacja
godz. 20:00 - 21:30 - trening
03 i 04.09.2021 r. (piątek i sobota)
godz. 07.30 - 09.30 - śniadanie
godz. 10.00 - 13.00 - I blok treningowy
godz. 13.00 - 14.30 - obiad
godz. 15.00 - 18.00 - II blok treningowy
godz. 18.00 - 19.30 - kolacja
godz. 20:00 - 21:30 - III blok treningowy

05.09.2021 r. (niedziela)
godz. 07.00 - 09.30 - śniadanie
godz. 08.30 - 10.00 - trening podsumowujący
godz. 10.00 - 11.00 - wykwaterowanie
godz. 11.00 - 14.00 - egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan
- egzaminy sędziowskie krajowe i międzynarodowe
- szkolenie dla egzaminatorów

X. KOSZTY UDZIAŁU W GASSHUKU:
1. Pakiet Gasshuku: 790,00 zł/os. obejmuje:
- program szkoleniowy Gasshuku,
- 3 noclegi w COS w Zakopanem,
- wyżywienie (od obiadu we czwartek do śniadania w niedzielę),
- okolicznościowy gadżet.
2. Dodatkowe koszty udziału w egzaminach na stopnie mistrzowskie Dan, egzaminatorów i klasy
sędziowskie zostaną podane w odrębnych informacjach.
XI. PUNKTY PZKT:
Za udział w Gasshuku można uzyskać 200 punktów (pełne szkolenie) do przedłużenia licencji
instruktora, sędziego i egzaminatora PZKT oraz wymaganych do przystąpienia do egzaminu
na stopnie mistrzowskie.
XII. ZGŁOSZENIA, REZERWACJE MIEJSC, PŁATNOŚCI:
Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszenia do dnia 06.08.2021 r.
Link do formularza: klik
Dostępny również na stronie karate.pl
Jednocześnie należy dokonać wpłaty pełnej należności za udział w Gasshuku.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PZKT:
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04 - 351 Warszawa, ul. Osowska 82,
Bank Millennium - nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940,
treść przelewu: Gasshuku lato 2021, imię i nazwisko uczestnika.
Uwaga:
1. W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19 liczba miejsc w COS - OPO
jest ograniczona. Rezerwacje będą gwarantowane w kolejności dokonywanych wpłat. W przypadku
dokonania wpłaty i rezygnacji po terminie zgłoszeń wpłata pozostaje bezzwrotna, w przypadku
dokonania wpłaty i braku miejsc - wpłata zostanie zwrócona w całości;
2.
W związku z ograniczeniami i obostrzeniami związanymi z epidemią Covid-19 w szkoleniu
będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zakwaterowane w COS.
Więcej informacji:
e-mail: karatetradycyjne.pzkt@gmail.com, nr tel.: 537 110 104, 507 197 538, 507 197 540.

Andrzej Maciejewski
Prezes
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

