
Polski Związek Karate Tradycyjnego                                                                            zrzeszony w 
BIURO PROMOCJI                                                                         (International Traditional Karate Federation)  ITKF
tel./fax 22 403 70 71                                                                   (European Traditional Karate Federation)  ETKF
e-mail: promocja.karate@wp.pl 

__________________________________________________________________________________

      Warszawa, 12.06.2012 r.

Do: Zawodnicy i Kluby PZKT

Dotyczy:                       Zgrupowanie „ Sportowy Talent” 
dla zawodników rok ur. 1999 i młodszych 
w terminie 21- 26.08.2012 r. w „Dojo-Stara Wieś” w Starej Wsi
 - specjalistyczny program przygotowawczy do:
 Pucharu Europy Dzieci  2012 r.

     W trosce o jak najlepsze przygotowanie najmłodszych zawodników do startu  w Pucharze Europy 
Dzieci 2012 , który  będzie imprezą towarzyszącą Mistrzostwom Świata w Karate Tradycyjnym (hala 
Atlas Arena w Łodzi,  7-8.10.2012 r.) Polski Związek Karate Tradycyjnego kontynuuje program 
treningowy „Sportowy Talent” – edycja letnia, który obejmie 100 najmłodszych adeptów karate
z całej Polski. 
Podczas zgrupowania zajęcia prowadzone będą przez Andrzeja Maciejewskiego 4 dan – trenera Kadry 
Narodowej Juniorów i aktualnie najlepszych polskich zawodników: Daniela Iwanka 3 dan- Mistrza 
Świata w konkurencji kumite indywidualne, Pawła Janusza 3dan- Wicemistrza Świata i Mistrza 
Europy w konkurencji kata indywidualne, Katarzynę Krzywańską 3 dan- Mistrzynię Polski 
w konkurencji kata indywidualne.
Obóz zakończony zostanie Turniejem Letnim o Puchar „Dojo Stara- Wieś” i egzaminami 
na stopnie szkoleniowe dla zainteresowanych.
W programie zgrupowania:
- analiza konkurencji sportowych rozgrywanych w ramach Pucharu Europy Dzieci, z podziałem 
   na grupy wg stopni szkoleniowych;
- przygotowanie grupy 100 karateków do specjalnego pokazu, który zaprezentowany zostanie podczas
  Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym w Łodzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

KOSZT: 

Pakiet pobytowy 650,00 zł  (pokrywają kluby macierzyste lub zawodnicy we własnym zakresie):

- zakwaterowanie i wyżywienie,

- udział w turnieju ,

- opieka pedagogiczna,

- program szkoleniowy.

Koszty dodatkowe dla osób zainteresowanych:

- egzaminy na stopnie kyu: 60 zł



MIEJSCE:   Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”

                                        Adres: Stara Wieś 1 gmina Przedbórz, powiat radomszczański

                                        97-570 Przedbórz 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU:

   Zgłoszenia kandydatów do udziału w zgrupowaniu (wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy 
przesłać w  terminie do dnia 31.07.2012 r. na e-mail: promocja.karate@wp.pl (temat wiadomości: 
Sportowy Talent).
Potwierdzenie zakwalifikowania zawodnicy otrzymają do dnia 3.08.2012 r.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Kryteria kwalifikacji uczestników zgrupowania:
- wyniki osiągnięte w 2012 r. w Pucharze Polski Dzieci, Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych (zawodnicy ur. w 1999 r.), imprezach pod patronatem PZKT;
- rekomendacje klubowe. 

2. Uczestnicy zgrupowania otrzymują nieodpłatnie:
- koszulkę reprezentacyjną,
- emblemat narodowy na kimono.

3. Warunkiem uczestnictwa w zgrupowaniu jest posiadanie aktualnych badań lekarskich 
 od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego certyfikat
 Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz posiadanie licencji PZKT na 2012 r. 
(zawodnicy ur. w roku 2002 i starsi).

                                                                                                                                Andrzej Maciejewski

                                                                                                                                 Wiceprezes PZKT

mailto:promocja.karate@wp.pl

