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Szanowne Koleżanki i Koledzy
W dniach 29-30.05.2010 r. Polski Zwiazek Karate organizuje
Mistrzostwa Europy Regionów w Karate pod egidą EKF. Zawody odbędą się w Warszawie w
hali EXPO XXI w konkurencjach drużynowych w kata i kumite, gdzie drużyny stanowią
reprezentacje regionów /województw/ z całej Europy. Nowością wprowadzoną w tym roku jest
udział kadetów i juniorów w połączonej kategorii wiekowej.
P
owierzenie organizacji zawodow tej rangi jest dowodem na wysoką pozycję naszego kraju w
strukturach EKF, jak również niepowtarzalną okazją na sprawdzenie się w sportowej rywalizacji
na najwyższym poziomie dla wielu polskich klubów i zawodników.
W dniach 19-21.02. w Warszawie przebywali przedstawiciele EKF, którzy zapoznali się ze
stanem przygotowań do Mistrzostw. Ocena bazy hotelowej i sportowej, jak i prac
organizacyjnych wypadła bardzo dobrze.
Zgodnie z obowiazujacym w EKF regulaminem Polska może wystawić łącznie po 8 drużyn w
obu kategoriach wiekowych / senior , kadet&junior /. PZK czyni starania w EKF aby zwiększyć
ilość drużyn , które mogą reprezentować województwa z naszego kraju.
Podstawą zakwalifikowania się do ME Regionów będą wyniki uzyskane podczas MP Seniorów
w Bydgoszczy, zawody w ramach CEKL w Łodzi, Bratysławie, Dutch Open w Rotterdamie,
Grand Prix Hradec Kralove, Central Europe Open w Bygdoszczy, Turniej Rada Regentów w
Zawadzkiem, Copernicus Cup w Toruniu, Mazovia Cup w Chynowie oraz inne turnieje , które
odbędą sie do dnia 30 kwietnia br.
W trakcie Mistrzostw odbędzie się również kurs sędziowski z możliwością uzyskania uprawnień
sędziego międzynarodowego EKF. Zamierzamy umożliwić jak największej grupie polskich
sędziów uzyskanie międzynarodowych uprawnień.
Zachęcamy wszystkie kluby PZK do aktywnego właczenia się w rywalizacje sportową aby
wyłonić jak najszerszą i w miarę możliwości najsilniejszą reprezentację na te zawody.
Prosimy również trenerów i działaczy o rozpropagowanie tej imprezy wśród zawodników i
sympatyków karate z całego kraju i zorganizowanie grup kibiców, którzy obejrzeliby
Mistrzostwa. Polski Związek Karate udzieli w miarę możliwości pomocy w organizacji takich
wyjazdów /noclegi, dystrybucja biletów/.
W najbliższym czasie prześlemy do wszystkich klubów szczegółowe informacje dotyczące
Mistrzostw Europy Regionów w Warszawie.
Zarząd
Polskiego Związku Karate
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