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KURS SĘDZIOWSKI Zakres szkolenia – przepisy obowiązujące od 01.01.2012 roku
PZK i WKF
W szkoleniu mają obowiązek uczestniczyć sędziowie,
którzy chcą pracować
w komisji sędziowskiej 2012 roku. Osoby chcące zdobyć
uprawnienia sędziego technicznego lub klubowego mają obowiązek uczestniczenia zarówno w
kursie jak i egzaminie. Kurs
w Bełchatowie jest ostatnim planowanym kursem w pierwszym
półroczu, po którym sędziowie będą mogli pracować na jakichkolwiek imprezach PZK. W kursie
mogą uczestniczyć zarówno trenerzy jak i zawodnicy zainteresowani wdrożeniem nowych
przepisów WKF. Osoby chcący uczestniczyć w kursie proszone są o zgłoszenie się drogą
mailową i podanie danych na adres
rempodokai@wp.
pl
. lub
telefonicznie 696498704.
Do dyspozycji kursantów są 3 opcje hotelowe:
1.
Hotel dysponujący 20 miejscami w pokojach 3 osobowych z wyżywieniem 65 zł od osoby.
2.
Hotel dysponujący 30 miejscami po 97 zł od osoby z wyżywieniem.
3.
Hotel dysponujący 20 miejscami w standardzie wyższym po 112 zł od osoby.
Informacja organizatora następująca – proszę o zgłoszenie i rezerwację hotelu standard lub
podwyższony , wyższy standard na adres
uksdwojka@o2.pl
.
Więc kto pierwszy się zgłosi ten ma cenę atrakcyjną.

- 14.01.2012 /Sobota/
Przyjazd , rejestracja i zakwaterowanie uczestników kursu do godziny 10.00 w III Liceum
Ogólnokształcącym ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów. Kurs teoretyczny i praktyczny
odbędzie się pod tym samym adresem.
11.00-13.30 Przepisy sędziowskie PZK (WKF)
–zajęcia teoretyczne prowadzący
Marek Kubin- sędzia WKF, Piotr Wiśniewski- sędzia EKF.
13.30-14.30 Przerwa obiadowa
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15.00-17.00

Praktyka sędziowska – gestykulacja, komendy sędziowskie
Prowadzący Marek Kubin WKF, Remigiusz Powroźnik EKF

17.15-18.00 Egzamin testowy dla osób zdających egzamin sędziego technicznego
lub sędziego klubowego.

- 15.01.2012 /Niedziela/
9.00-10.45

kata – kata shitei i tokui WKF.
Program rozwoju karate jako dyscypliny olimpijskiej.

Podstawowe zasady sędziowania

11.00-12.15 Praktyka kata Shitei – Shito Ryu prowadzący Marek Kubin sędzia
Światowy Czechy.
12.15-13.30 Praktyka kata Shitei – Goju Kai prowadzący Leo Lipinski Prezydent JKF
13.30-14.30

Praktyka kata Shitei – Shotokan prowadzący Jarosław Lewandowski
Piotr Wiśniewski

14.30-15.30
15.45-17.00

Praktyka kata Shitei – Wado Ryu prowadzący Jarosław Lewandowski
Podsumowanie kursu, ogłoszenie wyników egzaminu i zakończenie.

- Koszt kursu 120,- zł od osoby /bez kosztów zakwaterowania/. Koszt egzaminu na
sędziego klubowego 50,- zł./dla kandydatów na sędziów PZK /
- Sędziowie posiadający licencję obowiązkowo strój obowiązujący WKF i wszystkie osoby
uczestniczące w kursie obowiązkowo karategi.
- Termin zgłoszeń do dnia 07.01.2012 roku na adres rempodokai@wp.pl.
- Zajęcia prowadzić będą:
1.
Sędzia Światowy WKF – Marek Kubin Czechy 2.
– Leo Lipinski Wielka Brytania.
3.

Shihan Prezydent JKF Goju Kai
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Sędzia Międzynarodowy EKF - Remigiusz Powroźnik
4.
Sędzia Międzynarodowy EKF - Piotr Wiśniewski
5.
Sędzia Międzynarodowy EKF – Jarosław Lewandowski

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WKF PZK
Remigiusz Powroźnik
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