
Polski Związek Karate Tradycyjnego                                                                                zrzeszony w  

BIURO PROMOCJI                                                                         (International Traditional Karate Federation)  ITKF 

04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82                                               (European Traditional Karate Federation)  ETKF 

tel/fax 22 403 70 71 

e-mail: promocja.karate@wp.pl ,www.karate.pl 

__________________________________________________________________________________ 

      Warszawa, 28.05.2013 r. 

Do:    Zawodnicy i Kluby PZKT 

Dotyczy:                       Zgrupowanie „ Sportowy Talent” - edycja letnia 

dla zawodników rok ur. 2000 i młodszych  

w terminie 20- 25.08.2013 r. w „Dojo-Stara Wieś” w Starej Wsi 

 - specjalistyczny program przygotowawczy do: 

 Pucharu Europy Dzieci  2013 r. 

 

     Polski Związek Karate Tradycyjnego kontynuuje specjalistyczny  program treningowy „Sportowy 

Talent” '2013,  w ramach którego w dniach 20- 25.08.2013 r. w "Dojo- Stara Wieś" odbędzie się 

szkolenie w edycji letniej, podczas której zajęcia poprowadzą renomowani polscy instruktorzy  

i utytułowani zawodnicy, koordynowani 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 letniego zgrupowania obejmować będzie analizę konkurencji sportowych 

rozgrywanych podczas Pucharu Europy Dzieci oraz Turniej o "Puchar Dojo- Stara Wieś" 

w konkurencjach indywidualnych i drużynowych . 

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

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

Uczestnicy programu szkoleniowego "Sportowy Talent" '2013 w pierwszej kolejności zostaną objęci 

wsparciem organizacyjnym i finansowym dotyczącym wyjazdu na Puchar Europy Dzieci do Anglii.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

TERMIN: 20-25.08.2013 r. 

Przyjazd: 20.08.2013 r. (wtorek) 

godz. 16.00- 18.00- rejestracja i zakwaterowanie 

godz. 18.00- kolacja 

Wyjazd: 25.08.2013 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- 650,00 zł  (pokrywają kluby macierzyste lub zawodnicy we własnym zakresie): 

zakwaterowanie i wyżywienie, opieka pedagogiczna, program szkoleniowy, udział w turnieju, 

koszulka reprezentacyjna, dyplom uczestnictwa, emblemat narodowy na kimono. 

Zaliczkę w wysokości 150,00 zł/osoba  należy wpłacić do dnia 30.06.2013 r. na poniżej podane konto 

(w treści przelewu: Zgrupowanie Sportowy Talent, imię i nazwisko zawodnika, klub): 

Polski Związek Karate Tradycyjnego 

90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 

Nr konta: 42 1910 1048  2260 0155 7967 0008 

W przypadku wpłaty zaliczki, a braku kwalifikacji zawodnika do udziału w zgrupowaniu- zaliczka 

zostaje zwrócona w całości, natomiast w przypadku wpłaty zaliczki, kwalifikacji zawodnika  

i rezygnacji z udziału w zgrupowaniu- zaliczka bezzwrotna. 

Pozostałą kwotę należy wpłacić na w/w konto do dnia 19.08.2013 r. lub w recepcji gotówką w dniu 

przyjazdu. 

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, 

      4/ odpowiednie ubezpieczenie NNW, 

      5/  ręczniki. 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU: 

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

30.06.2013 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. 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia potwierdzenia wpłaty zaliczki. 

 Potwierdzenie zakwalifikowania zawodnicy otrzymają do dnia 15.07.2013 r. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1/ Uczestnicy zgrupowania otrzymują: 

- uczestnicy dwóch edycji '2013  (wiosna i lato): dofinansowanie do dresu reprezentacyjnego, 

2/ Kryteria kwalifikacji:  
- udział w programie szkoleniowym " Sportowy Talent" edycja wiosenna, 

- osiągnięte wyniki sportowe w Pucharze Polski Dzieci oraz w zawodach pod patronatem PZKT  

   w 2013 roku, 

- rekomendacje klubowe.  

 
                                                                                                                               Barbara Marciniak 

                                                                                                                                         Dyrektor 

                                                                                                                               Biura Promocji PZKT 

                                                                                                

mailto:promocja.karate@wp.pl

