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      Warszawa, 06.06.2014 r. 

Do:  Zawodnicy i Kluby PZKT 

Dotyczy:              PROGRAM " SPORTOWY TALENT" 2014 
    dla zawodników rok ur. 2001 i młodszych  

specjalistyczny program przygotowawczy do: 

               Pucharu Świata Dzieci' 2014 r. 
       

                                           EDYCJA LETNIA' 2014 

         26- 30.08.2014 r., „Dojo-Stara Wieś” 

      Polski Związek Karate Tradycyjnego kontynuuje specjalistyczny  program treningowy 

„Sportowy Talent”, którego celem w 2014 r. jest jak najlepsze przygotowanie zawodników  

do Pucharu Świata Dzieci i udział w nim (23- 26.10.2014 r., Genewa, Szwajcaria)  

oraz wyselekcjonowanie najzdolniejszych zawodników w kategoriach dziecięcych,  

którzy w perspektywie będą bezpośrednim zapleczem Kadry Narodowej Juniorów.  

    W ramach programu w dniach 26- 30.08.2014 r. odbędzie się szkolenie w edycji letniej,  

które poprowadzą renomowani instruktorzy: Nelson Carrion oraz aktualni Mistrzowie Świata  

w karate tradycyjnym: Justyna Marciniak i Rafał Wajda, koordynowani przez Andrzeja 

Maciejewskiego- pomysłodawcę programu, wychowawcę wielu medalistów Mistrzostw Świata  

i Europy, trenera Kadry Narodowej Juniorów. 

     Letnia edycja programu  będzie miała charakter międzynarodowy, do uczestnictwa  

w zgrupowaniu zostaną zaproszeni zawodnicy zagraniczni. W pierwszej kolejności kwalifikowani 

do udziału będą zawodnicy edycji wiosennej, z najlepszymi wynikami w Pucharze Polski Dzieci.   

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

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

programu " Sportowy Talent" ' 2014 otrzymają wsparcie szkoleniowe, organizacyjne i finansowe 

dotyczące wyjazdu i uczestnictwa w Pucharze Świata Dzieci. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 

Pogram techniczny wiosennego zgrupowania obejmować będzie: 

 analizę konkurencji sportowych rozgrywanych podczas Pucharu Świata Dzieci' 2014, 

 testy sprawnościowe i sprawdzian techniczny. 

PROWADZĄCY: 

 

Andrzej Maciejewski 4 dan 
 trener koordynator i pomysłodawca programu, w plebiscycie PZKT' 2013 najlepszy instruktor 

klubowy w tym w kategorii dzieci i seniorów, trener  Kadry Narodowej Juniorów,  

wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Świata i Europy; 

oraz 

instruktorzy młodego pokolenia zaangażowani w szkolenie dzieci i młodzieży,  

aktualnie czołowi polscy zawodnicy: 



 

 

Rafał Wajda 3 dan 
 Mistrz Świata i Europy, zdobywca Pucharu Europy w karate tradycyjnym, instruktor najlepszego 

klubu w punktacji medalowej III Pucharu Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym; 

 

Justyna Marciniak 2 dan 
 Mistrzyni Świata i Europy, zdobywczyni Pucharu Świata i Europy w karate tradycyjnym, 

 w plebiscycie ' 2013 najlepsza zawodniczka PZKT; 

gość specjalny: 

Nelson Carrion 6 Dan 

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF 

TERMIN: 26-30.08.2014 r. 

Przyjazd: 26.08.2014 r. (wtorek), godz. 17.00- 18.00- rejestracja i zakwaterowanie 

Wyjazd: 30.08.2014 r. (sobota), 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- 600,00 zł  (pokrywają kluby macierzyste lub zawodnicy we własnym zakresie): 

zakwaterowanie i wyżywienie, opieka pedagogiczna, program szkoleniowy, dyplom uczestnictwa, 

udział w turnieju. 

Zaliczkę w wysokości: 200,00 zł /osoba należy wpłacić do dnia 15.07.2014 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. 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU: 

Zgłoszenia rekomendowanych do udziału w zgrupowaniu zawodników należy przesyłać  

w  terminie do dnia 15.07.2014 r. na e-mail: promocja.karate@wp.pl (temat wiadomości: Sportowy 

Talent 2014), należy podać: imię i nazwisko zawodnika, klub, instruktor, rok urodzenia, stopień, 

krótka rekomendacja uwzględniając najważniejsze osiągnięcia w rywalizacji sportowej , 

uczestnictwo w edycji wiosennej 2014, e-mail i telefon kontaktowy. Do zgłoszenia prosimy 

dołączyć potwierdzenie wpłaty zaliczki. 

Potwierdzenie zakwalifikowania zawodnicy otrzymają do dnia 31.07.2014 r. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Szczegółowe informacje organizacyjne otrzymają zakwalifikowani zawodnicy. 

                                        Barbara Marciniak                                                                                                                                         

                                                                                                           Polski Związek Karate Tradycyjnego 

                                                                                                                    Dyrektor Biura Promocji 
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