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Warszawa, 11.02.2022 r.                                                                                                           

 Do:  

- zawodniczki i zawodnicy z klubów członkowskich PZKT 

- kandydaci do kadry narodowej w karate tradycyjnym na 2022 r. w kategoriach wiekowych: junior, kadet,           

młodzieżowiec, senior 

- kluby macierzyste w/w zawodników 

 

 

Zgrupowanie selekcyjno - naborowe do kadry narodowej kadetów, 

juniorów, młodzieżowców i seniorów w karate tradycyjnym na 2022 r. 
 17.03 - 20.03.2022 r., Zakopane 

 

W dniach 17.03 - 20.03.2022 r. w Centrum Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich            

w Zakopanem odbędzie się zgrupowanie selekcyjno- naborowe dla kandydatów do kadry narodowej na 

2022 rok w n/w kategoriach wiekowych:  

- kadet (rok ur.  2008 - 2007) 

- junior (rok ur. 2006 - 2005) 

- młodzieżowiec (rok ur. 2004 - 2003 - 2002) 

- senior (rok ur. 2001 i wcześniej) 

Spośród uczestników zostanie wyłoniony skład zawodników, który objęty będzie szkoleniem centralnym 

kadry narodowej w karate tradycyjnym w 2022 roku. 

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 uwzględniającego zakres zgrupowania  

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatnego udostępnienia wizerunku na 

potrzeby realizacji zgrupowania 

- uczestnicy niepełnoletni - zgoda rodziców na udział w zgrupowaniu 



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

spełnia w/w warunki. 

Program ramowy – zawarty w programie Gasshuku 2022. 

Prowadzący: 

Kadra senior-młodzieżowiec 

- Neugebauer Krzysztof 6 Dan  

- Zarzeczny Andrzej 4 Dan 

- Karwacka Iwona 3 Dan 

 

Kadra kadet-junior 

- Sowa Janusz 6 Dan 

- Karwacki Damian 4 Dan 

 

Zgłoszenia kandydatów (właściwy formularz zgłoszeniowo – rekomendacyjny) prosimy  

 o dostarczenie przy rejestracji Gasshuku w Zakopanem. 

Więcej informacji:  

e-mail: karatetradycyjne.pzkt@gmail.com, nr tel.: 690 598 700, 537 110 104.   

  

                                                        Andrzej Maciejewski 

                                                       Prezes  

                                                             Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 

 

 

 


