
ITKF MASTER'S PROGRAM & 
TECHNICAL QUALIFICATION CAMP

(Kurs Mistrzowski i Techniczny ITKF) 
oraz 

Gasshuku 2012

14 – 19 sierpnia 2012 
STARA WIEŚ

DATA
14 sierpnia (wtorek) przyjazd – 19 sierpnia (niedziela) wyjazd

MIEJSCE
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś“

Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz
www.dojostarawies.  com  

PROGRAM KURSU MISTRZOWSKIEGO
I TECHNICZNEGO ITKF

1.Tegoroczny  program  będzie  skoncentrowany  na  rozwoju  człowieka,  ze  szczególnym 
odniesieniem do młodzieży  oraz w kontekście wprowadzenia nowych kategorii wiekowych do 
regulaminu Mistrzostw Świata ITKF.  Główne zagadnienia techniczne: Bunkai, Enbu, Ko-go 
Kumite.   

2.Preselekcja  sędziów  z  Europy  na XVI  Mistrzostwa Świata  w Karate  Tradycyjnym ITKF 
(6-7.10.2012, Łódź)

3.Egzaminy kwalifikacyjne dla trenerów i sędziów ITKF.  
4.Egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan.
5.Turniej – ITKF Traditional Karate Goodwill Tournament

Turniej zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych z regulaminu MŚ:
- senior 21 +
- młodzieżowiec 18-19-20 lat
- junior 16-17 lat
- kadet 14-15 lat

http://www.dojo-starawies.pl/


INSTRUKTORZY
KURSU MISTRZOWSKIEGO I TECHNICZNEGO ITKF

Sensei  Richard Jorgensen (Kanada),  7 Dan ITKF  – Prezydent  Międzynarodowej  Federacji  Karate 
Tradycyjnego (ITKF). Przewodniczący Komisji  Technicznej  ITKF. Licencjonowany instruktor, sędzia 
i egzaminator klasy międzynarodowej ITKF.

Sensei  Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF – licencjonowany instruktor, sędzia i egzaminator klasy 
międzynarodowej  ITKF.  Wiceprezydent  Międzynarodowej  (ITKF)  i  Europejskiej  (ETKF)  Federacji 
Karate  Tradycyjnego.  Członek  Komisji  Technicznej  ITKF.  Prezes  Polskiego  Związku  Karate 
Tradycyjnego.  Trener  selekcjoner  kadry  narodowej  PZKT.  Koordynator  Kursu  Mistrzowskiego 
i Technicznego ITKF

oraz członkowie Komisji Technicznej ITKF (po potwierdzeniu udziału):

Dr Vladimir Jorga 
Sensei Masao Kawazoe 
Sensei Katsuya Ishiyama 
Sensei Eligio Contarelli 
Sensei Dan Stuparu 

INSTRUKTORZY GASSHUKU 2012

Sensei Krzysztof Neugebauer 5 Dan ITKF – licencjonowany instruktor PZKT; trener kadry narodowej 
seniorów  PZKT;  członek  Komisji  Metodyczno-Szkoleniowej  PZKT;  trzykrotny  zdobywca  Pucharu 
Świata  w  Karate  Tradycyjnym;  wielokrotny  medalista  mistrzostw  świata  i  Europy  w kumite  i  kata 
drużynowym. 

Sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF 
Koordynator Gasshuku. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
– KURS MISTRZOWSKI I TECHNICZNY ITKF  

1. Kurs  Techniczny  ITKF  jest  dostępny  wyłącznie  dla  członków  narodowych  federacji 
zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF).

2. Wymagany  stopień:  minimum  3  Dan  (dopuszcza  się  udział  osób  ze  stopniem  2  Dan po 
wcześniejszej rekomendacji narodowej federacji i akceptacji Prezydenta ITKF).



WARUNKI UCZESTNICTWA
– GASSHUKU

1. Wiek: min. 13 lat (decyduje rok ur. 1999).

2. Stopień: min. 3 kyu.

3. Uczestnicy  seminarium  zobowiązani  są  posiadać  opłaconą  na  rok  2012  licencję  PZKT 
(szczegóły poniżej).

4. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie

UWAGA!
Wszyscy  uczestnicy  Gasshuku  do  ukończenia  21  roku  życia  zobowiązani  są
posiadać aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny 
sportowej  l  ub  posiadającego  certyfikat  Polskiego  Towarzystwa  Medycyny  
Sportowej (Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  14.04.2011 r.  w sprawie  trybu orzekania  
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz 
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia ).

5. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW.

6. W przypadku  osób  niepełnoletnich  –  obowiązkowa obecność  opiekuna  z  klubu  lub  zgoda 
prawnego  opiekuna  na  udział  w  seminarium.  PZKT  nie  zapewnia  opieki  nad  osobami 
niepełnoletnimi. 

LICENCJA PZKT 

1. Przypominamy,  że  decyzją  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  delegatów  PZKT 
z dnia 11.02.2012 r. została wprowadzona płatna licencja PZKT (40 zł na rok kalendarzowy) dla 
członków PZKT od kategorii wiekowej młodzik, tj. od 10 roku życia. 

2. Wykupienie  l  icencji  jest  warunkiem  udziału  we  wszelkich  aktywnościach  związanych   
z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT.

3. Wpłat za licencję należy dokonywać na poniższe konot PZKT:
85 1910 1048 2260 0155 7967 0010, Deutsche Bank PBC SA

Ważne:
W  celu  zidentyfikowania  wpłaty  z  osobą,  za  którą  pieniądze  zostaną  przelane  prosimy  w  tytule  przelewu 
koniecznie podać następujące dane: “Licencja PZKT: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty”

np. “Licencja PZKT: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT”            

4. Wpłat za licencje będzie można również dokonać na miejscu przy rejestracji. 



OPŁATY

1. UDZIAŁ W GASSHUKU………..............…………….........………………..………..200 zł / os.
Koszt 1 dnia …..........................................................................................................................60 zł / os. 

Uwaga!
Wpłaty za udział będą przyjmowane na miejscu przy rejestracji (14 sierpnia; szczegóły poniżej).

2. UDZIAŁ W KURSIE MISTRZOWSKIM I TECHNICZNYM ITKF......250 USD / os. 

Uwaga!
− Opłata ta będzie pobierana wyłącznie w dolarach. 
− Wpłaty za udział będą przyjmowane na miejscu przy rejestracji (14 sierpnia; szczegóły poniżej).

3.  EGZAMINY (oddzielna rejestracja)  
- Egzaminy na stopnie mistrzowskie (szczegółowa informacja wkrótce)
-  Egzaminy  kwalifikacyjne  dla  trenerów  i  sędziów  ITKF  (w  załączeniu  stawki  egzaminacyjne 
i rejestracyjne ITKF)

REJESTRACJA I WPŁATY ZA UDZIAŁ W TRENINGACH

14 sierpnia (wtorek) 2012 r., w godz. 16.00-20.00 - w biurze Gasshuku

Biuro Gasshuku: Recepcja Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki
„Dojo-Stara Wieś” (budynek stołówki)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W „DOJO-STARA WIEŚ“ 

OPCJA 1 – zakwaterowanie w domkach wraz z całodziennym wyżywieniem
(pakiet 5-dniowy od wtorku 14 VIII do niedzieli 19 VIII)

620 zł/os. – cena specjalna dla członków PZKT z opłaconą licencją PZKT na rok 2012 

960 zł/os. – cena dla osób pozostałych

Cena obejmuje:
1) 5 noclegów – od wtorku, 14 VIII do niedzieli, 19 VIII.
2) Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) od wtorku (14 VIII) od kolacji do niedzieli (19 VIII) do 

śniadania.
3) Udział w Sayonara Party w sobotę, 18 VIII (w ramach kolacji).

  
Uwaga!
Zabrania  się  udostępniania  swojego  pokoju  do  noclegu  osobom,  które  nie  wykupiły  
pakietu  zakwaterowania. Uczestnicy  Gasshuku,  którzy  będę  nielegalnie  udostępniać  swój  
pokój osobom trzecim zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami.
Opłata  dodatkowa  za  wykrycie  takiego  incydentu  wynosi  300zł  za  osobę  nielegalnie
przebywającą w domku.



________________________________________________________
OPCJA 2 – pole namiotowe 

        10 zł/os./1 dzień -  opłata  za  nocleg  w namiocie  (namioty  własne)  z  dostępem do 
sanitariatów  

        50 zł/1 dzień - opłata za kamper  z dostępem do sanitariatów i podłączeniem do 
prądu  

Uwaga!
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w ośrodku (patrz Opcja 3 poniżej).

____________________________________________________________

OPCJA 3 – wyżywienie w „Dojo-Stara Wieś” (bez zakwaterowania)

Koszt wyżywienia:
- Śniadanie 13zł
- Obiad 28 zł
- Kolacja 22 zł
- Pakiet trzech posiłków: 60 zł
(śniadanie, obiad, kolacja)
- Sayonara Party (18 VIII) 38 zł

1. Osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia w ośrodku proszone są o dokonanie   
rezerwacji  poprzez  przesłanie  wypełnionej  karty  zgłoszenia  nr  2  (w załączeniu)  na 
adres:    savoy@savoy.com.pl   oraz dokonanie opłaty na poniższe  konto najpóźniej  do   
dnia 31 lipca 2012 r. (wtorek). 

UWAGA!
Wyżywienie  będzie  zagwarantowane  jedynie  dla  osób,  które  dokonają  rezerwacji  
w określonym terminie. Dla pozostałych osób – w zależności od dostępności produktów  
spożywczych.

2. Wpłaty za wyżywienie prosimy kierować na konto Raiffeisen Bank:
numer konta: 36 1750 0012 0000 0000 1254 6793

J&M Zielińscy Catering s.c.
ul. Rogowska 24, 91-529 Łódź

3. Wszelkie  pytania  dotyczące  rezerwacji  wyżywienia  prosimy  kierować  do  pani  Joanny 
Zielińskiej (tel. kontaktowy 605 11 22 96).

_____________________________________________________

REZERWACJA MIEJSC I WPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE

1. Wstępne  rezerwacje  miejsc  noclegowych  będą  przyjmowane  do  dnia   
29 czerwca br. (piątek). 

- Rezerwacje – wyłącznie na załączonej karcie zgłoszenia nr 1 – prosimy przesyłać do 
biura PZKT e-mailem na adres pzkt@karate.pl.  

           - Dotyczy to również osób zainteresowanych noclegiem na polu namiotowym. 

mailto:pzkt@karate.pl
mailto:savoy@savoy.com.pl


2. Po  otrzymaniu  z  PZKT  potwierdzenia  dostępności  miejsc  należy  dokonać 
opłaty na poniższe konto PZKT najpóźniej do dnia 13 lipca br. (piątek)

Nr konta: 37 1910 1048 2260 0155 7967 0001
Polski Związek Karate Tradycyjnego
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź

w tytule przelewu prosimy wpisać: „Szkolenie Gasshuku 2012”

Uwaga!
a) Liczba miejsc w „Dojo – Stara Wieś” jest ograniczona. 
b) Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jedynie dla uczestników Gasshuku i Kursu ITKF.
c) Prosimy zabrać własne ręczniki.

Włodzimierz Kwieciński
Prezes


