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CENTRALNE ZGRUPOWANIE „SPORTOWY TALENT” 2023 
Edycja wiosenna                                     

dla zawodników w wieku do 13 lat 
  

 
 
 

Polski Związek Karate Tradycyjnego kontynuuje specjalistyczny program treningowy pn.: 

„Sportowy Talent” przeznaczony dla najlepszych zawodników z klubów członkowskich 

PZKT - dzieci w wieku 13 lat i młodszych (rok urodzenia 2010 r. i później), którego celem 

jest jak najlepsze przygotowanie zawodników do startu w najważniejszych turniejach w 

karate tradycyjnym w 2023 r. w kategoriach dziecięcych:   

 

- Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym, 9-10 czerwca 2023, Kraśnik 

- Puchar Europy Dzieci, 7-8 października 2023, Rimini, Włochy 

 

Dodatkowym celem programu jest wyselekcjonowanie najzdolniejszych zawodników        

w kategoriach dziecięcych, którzy w perspektywie będą bezpośrednim zapleczem kadry 

narodowej kadetów i juniorów w karate tradycyjnym.  

Uczestnicy programu „Sportowy Talent” otrzymają wsparcie szkoleniowe i organizacyjne 

dotyczące przygotowania i udziału w w/w turniejach.  

 

PROGRAM PAKIETU: 
I. zgrupowanie stacjonarne (wyżywienie, zakwaterowanie)  
II. gadżety Sportowego Talentu: koszulka, kubek, dyplom 
III. treningi on-line z instruktorami w okresie między wiosenną a letnią edycją (24-27.08) 

Sportowego Talentu 
 

Uczestnicy wiosennej edycji, będą mieli pierwszeństwo przy kwalifikacjach do letniej 
edycji Sportowego Talentu, która będzie miała miejsce w Giżycku.  
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 
 
 

TERMIN:  
29.04-02.05.2023 r.  

MIEJSCE: 
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W SZCZYRKU UL. PLAŻOWA 8, 43-370 SZCZYRK 

PROWADZĄCY:  
renomowani polscy trenerzy ora najlepsi zawodnicy - laureaci podsumowania sportowego roku 2022 
w kategorii  junior i młodzieżowiec. 

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodników należy przesyłać do dnia 15.04.2023 r. poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://forms.gle/GGyLLyKjfRtTvi5z7 

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat. 

KOSZT: 750,00 zł  
W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pedagogiczna, program szkoleniowy, 
ubezpieczenie NNW. 
 

Dane do przelewu: 
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82 
Nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940  
Tytuł: Sportowy Talent 2023, imię i nazwisko zawodnika.  
 
Więcej informacji:  
e-mail: karatetradycyjne.pzkt@gmail.com , tel.: 515 391 807, Barbara Zaburko 
 
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: po terminie 
zgłoszeń - nie gwarantujemy zwrotu wpłaty. 
 
                                                                           

Andrzej Maciejewski                                                                
                Prezes 

Polskiego Związku Karate Tradycyjnego  
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