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      Warszawa, 19.03.2013 r. 

Do:    Zawodnicy i Kluby PZKT 

Dotyczy:                       Zgrupowanie „ Sportowy Talent”  

dla zawodników rok ur. 2000 i młodszych  

w terminie 11- 14.04.2013 r. w „Dojo-Stara Wieś” w Starej Wsi 

 - specjalistyczny program przygotowawczy do: 

 Pucharu Europy Dzieci  2013 r. 

 

     Kontynuując tradycję Polski Związek Karate Tradycyjnego uruchamia specjalistyczny  program 

treningowy „Sportowy Talent” '2013,  w ramach którego odbędą się szkolenia w cyklu wiosennym  

i letnim, prowadzone przez renomowanych polskich instruktorów, koordynowanych przez Andrzeja 

Maciejewskiego 4 dan- wychowawcę wielu medalistów Mistrzostw Świata i Europy w karate 

tradycyjnym,  trenera Kadry Narodowej Juniorów. 

Celem „ Sportowego Talentu” jest jak najlepsze przygotowanie zawodników do Pucharu Europy 

Dzieci (19- 20.10.2013 r., Anglia) oraz wyselekcjonowanie najzdolniejszych zawodników  

w kategoriach dziecięcych, którzy w perspektywie będą bezpośrednim zapleczem Kadry Narodowej 

Juniorów w karate tradycyjnym.  

Program techniczny wiosennego zgrupowania obejmować będzie analizę konkurencji sportowych 

rozgrywanych podczas Pucharu Polski Dzieci, testy sprawnościowe i prezentacje techniczne. 

     "Sportowy Talent" wspierany będzie przez Polski Związek Karate Tradycyjnego oraz ze środków 

uzyskanych z odpisu podatkowego 1 % w ramach Funduszu "Sportowy Talent". 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

TERMIN: 

11-14.04.2013 r. 

Przyjazd: 11.04.2013 r. (czwartek) 

godz. 13.00- 14.00- rejestracja i zakwaterowanie 

godz. 14.00- obiad 

Wyjazd: 14.04.2013 r. (niedziela) 

godz. 13.00- obiad 

godz. 13.00-14.00- wykwaterowanie 

 

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

                                        Adres: Stara Wieś 1 gmina Przedbórz, powiat radomszczański 

                                        97-570 Przedbórz  



KOSZT:  

Pakiet pobytowy- 400,00 zł  (pokrywają kluby macierzyste lub zawodnicy we własnym zakresie): 

(płatne w recepcji gotówką w dniu przyjazdu) 

- zakwaterowanie i wyżywienie, 

- opieka pedagogiczna, 

- program szkoleniowy. 

 

NA ZGRUPOWANIU NALEŻY POSIADAĆ:  

      1/ formularz zgłoszeniowy (zostanie przesłany dla osób zakwalifikowanych) 

      2/ karate-gę 

      3/ aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej 

         lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub badania 

         podstawowe dla osób przystępujących na zgrupowaniu do specjalistycznych badań sportowo- 

        lekarskich, 

      4/ ubezpieczenie NNW, 

      5/  ręczniki. 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU: 

   Zgłoszenia propozycji udziału w zgrupowaniu zawodników należy przesłać w  terminie do dnia 

7.04.2013 r. na e-mail: promocja.karate@wp.pl (temat wiadomości: Sportowy Talent), należy podać: 

imię i nazwisko, klub, instruktor, rok urodzenia, stopień, krótka rekomendacja, e-mail kontaktowy. 

 Potwierdzenie zakwalifikowania zawodnicy otrzymają do dnia 8.04.2013 r. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1/ Uczestnicy zgrupowania otrzymują: 

-  dofinansowanie w wysokości 50% do opłaty startowej w Pucharze Polski Dzieci 2013 

    (konkurencja indywidualna, do opłaty wg I termin zgłoszeń), 

- uczestnicy dwóch edycji '2013  (wiosna i lato): koszulkę reprezentacyjną, emblemat narodowy 

   na kimono, zniżkę na dres reprezentacyjny. 

 

                                                                                                                                Barbara Marciniak 
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