
Międzynarodowe Zgrupowanie Karate – Sopot 13 – 17 lipiec 2015 

 

 

 
Organizator 

World Shotokan Ryu:  

Karate-do Smaal – Holandia 

Sakura Karate Klubb – Norwegia 

Gdanski Klub Karate Do – Polska 

Gokken Klub Sportowy – Polska 

 
Instruktorzy 

Jaap Smaal 7.Dan 

Robert Hamara 7.Dan 

Miroslaw Adamowski – 7.Dan 

European Karate Champion 

Rene Smaal – 3.Dan 

 
Miejsce 

Sopot jest małym polskim miastem, położonym na wybrzeżu Morza 

Bałtyckiego pomiędzy Gdańskiem i Gdynią. Jest w centrum prawie 

milionowej aglomeracji trójmiejskiej i województwa pomorskiego. Więcej 

informacji o Sopocie znajdziemy tutaj: 

http://www.sopot.pl/eGmina/en/touristzone/#/places/ 

Wszystkie informacje odnośnie transport można znaleść tutaj: 

http://www.inyourpocket.com/poland/sopot/Arrival-and-

Transport/Getting-Around/Getting-to-Sopot_40261v

Zakwaterowanie 

Dopasowane do każdego budżetu, w naszym pakiecie hoteli znajdziesz 

hotele począwszy od 5 gwiazdkowych, poprzez tanie hotele aż do 

pensjonatów. Niezależnie od wybranej opcji, pobyt będzie napewno 

udany. Wiecej informacji na ten temat udzieli: Iwona Hamara,  

e-mail:  iwona.hamara@getmail.no  

Miejsce 

Hala Haffnera /100-lecia Sopotu, 81-817 Sopot. Jakuba Goyki 7,  

http://www.sopot.net/sportshall.htm 

Program zgrupowania 13. – 15. lipiec 2015 

Treningi będą się odbywały w  Hali Haffnera, każdego dnia od 09:00 do 

13:00. W środę po zakończeniu zgrupowania, będziemy wręczać 

certyfikaty uczestnictwa oraz odbędzie się również sesja fotograficzna.  

Kurs sędziowski 16. lipiec 2015 

Kurs sędziowski będzie przeprowadzony przez Shihana Roberta Hamarę 

oraz Shihana Jaap Smaal (obaj są sędziami WKF). 

Teoria: czwartek 16 lipiec 09:00 – 15:00 w Hali Haffnera /100-lecia Sopotu, 

81-817 Sopot, Jakuba Goyki 7. Egzamin praktyczny odbędzie się 17ego 

lipca od 09:00.  Dalszy trening będzie kontynuowany w piątek podczas 

zawodów przez sędziów miedzynarodowych WKF. 

Międzynarodowe egzaminy na stopnie - DAN i KYU  

Egzaminy na stopnie Dan i Kyu odbędą się w czwartek 16 lipca od 09:00 do 

13:00 w Hali sportowej lub w HQ Hotel w zależności od ilości uczestników. 

Każda osoba chcąca przystąpić do egzaminu musi wypełnić formularz i 

wypełniony zwrócić nie później niż w dniu rejestracji 13ego lipca 2015. 

Zgłoszenie na stopień DAN musi być przesłane nie później niż 26. czerwca 

2015. Wiecej informacji udzieli Robert Hamara, e-mail: 

shihan@sakurakarate.net; mobil: +47 922 33 143 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 

Robert Hamara, shihan@sakurakarate.net;  

tel: +47 92233143 

 

 

 

 

Letnie Mistrzostwa Sopot Open 2015 

Zawody odbędą się w Hali Haffnera, 81-817 Sopot, Jakuba Goyki 7, w 

piątek  17. lipca 2015 od 09:00 do 15:00. 

Zawodnicy muszą posiadać własny sprzęt do walki. Czerwone i niebieskie 

ochraniacze, czerwone i niebieskie pasy, szczęki oraz ochraniacze na stopy 

i golenie są obowiązkowe w kumite dla każdej grupy wiekowej.  Nie 

nalegamy aby sprzęt miał sygnaturę “WKF approved” jeśli tylko będzie on 

bezpieczny i w sensownych wymiarach.  

Losowanie,  oraz program zawodów będzie udostępniony trenerom  

o godz. 20:00 w środę po treningu. 

Opłaty wplacone do 13. maja 2015: 

Kurs instruktorski:   

          1 dzień – PLN 70 (€17);              3 dni – PLN 180 (€ 45) 

Zgrupowanie:  

Dorośli:  

          1 dzień – PLN 60 (€ 15) ;            3 dni PLN 150  (€ 35) 

Dzieci do 11 roku życia:  

          1 dzień - PLN 50 (€ 12);              3 dni PLN 120  (€ 30) 

Kurs śędziowski:  

         PLN 100 (€25 ) - (sędziowie WKF i EKF  – za darmo) 

Opłata za zadowy dla uczestników zgrupowania:   

Konkurencje indywidualne:  

            Dorośli – PLN 40 (€10);            Dzieci – PLN 30 (€8) 

Konkurencje drużynowe:  

            Dorośli – PLN 80 (€20);            Dzieci – PLN 60 (€16) 

Opłata za zawody dla osób niebiorących udziału w zgrupowaniu: 

Konkurencje indywidualne:  

            Dorośli – PLN 50 (€12);             Dzieci – PLN 40 (€10) 

Konkurencje drużynowe:  

            Dorośli – PLN 100 (€25);           Dzieci – PLN 80 (€20)     

Zdający na stopnie KYU: PLN  80 (€20) 

Zdający na stopnie DAN: wyślij mail do: shihan@sakurakarate.net 

Pozne wplaty po 15. maja beda mialy ekstra oplate w wysokosci 20% 

powyzszych oplat. 

Do wplaty bezposrednio na hali od 13. lipca bedzie pobrana dodatkowa 

oplata w wysokosci 40% od powzszych oplat. 

 

Prosze sie zglosic do Robert Hamary, e-mail: shihan@sakurakarate.net  

po informacje o formie zgloszenia i platnosci. 

Ostateczny termin zgłoszeń 

Ostateczny termin zgłoszeń i dostarczenie dokumentów będzie miało 

miejsce na Hala Haffnera /100-lecia Sopotu, 81-817 Sopot. Jakuba Goyki 7, 

w poniedzialek 13. lipca   o godz. 08.00 – 10.00. 

Jeżeli płatność została dokonana poprzez przelew bankowy, prosimy 

upewnić się, że posiadają Państwo potwierdzenie przelewu ze sobą. 

Trenerzy (kierownicy ekip) muszą być obecni podczas rejestracji. 

Impreza pożegnalna “Sayonara Party” 

Sayonara Party odbędzie się 17. lipca o 19:00 a wyjazdy ekip w niedzielę 19 

lipca. Więcej szczegółów otrzymają trenerzy w dniu zamknięcia zgłoszeń 13 

lipca 2015. 

Odpowiedzialnosc za udzial  

Organizatorzy i promotorzy wykluczyć wszelkie formy odpowiedzialności 

za udzial w obozie. Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą ubezpieczenia! 

Chcielibyśmy przypomnieć Państwu że: ochraniacze karate, jak również 

zestaw pierwszej pomocy są przedmiotami prywatnego wyposażenia i jest 

Państwa obowiązkiem posiadanie  tych rzeczy ze sobą.  
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