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Ponad 100 uczestników zgromadziło tegoroczne, drugie szkolenie Polskiego
Związku Karate odbywające się w dniach 05- 07.09 2008r . w obiektach kaliskiej
hali Winiary Arena. W międzynarodowym środowisku karate WKF ugruntowuje
się przekonanie , że podczas przyszłorocznego , październikowego Kongresu
MKOL w Kopenhadze zapadnie decyzja o włączeniu karate WKF do programu
Igrzysk Olimpijskich. Kamieniem milowym na tej drodze będą decyzje Kongresu
WKF podjęte podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Tokio, w których
uczestniczyć będzie ponad 100 państw . Aby spełnić wysokie wymaganie MKOL
modyfikowane są przepisy , w praktyce sprowadzające się do ich uproszczenia ,
które w założeniach mają uatrakcyjnić poziom widowiska sportowego i pozwolić
nawet niezorientowanemu kibicowi poznać kryteria ocen. Trenerom i sędziom
oraz zawodnikom kadry narodowej zmiany te przedstawiał w teorii i praktyce
gość seminarium Robert Hamara z Norwegii – szef Sędziowskiej Komisji
Egzaminacyjnej WKF. Osią przewodnią wrześniowego szkolenia było
ujednolicenie niezbędnej wiedzy dotyczącej systemu oceniania kata i kumite.
Zawodnicy kadry narodowej prezentowali swoje umiejętności, a następnie w
dwóch grupach : sędziowskiej oraz trenersko- zawodniczej, wspólnie
analizowano detale techniczno- taktyczne , pod kierownictwem Roberta Hamary ,
sędziów międzynarodowych i trenerów kadry . Wzajemna interakcja - sędzia →
trener → zawodnik - pozwoliła na usystematyzowanie i pogłębienie praktycznej
wiedzy, niezbędnej w pracy każdemu z nich . Ten warsztatowy sposób uczenia
(praktykowany w wielu krajach) bardzo spodobał się uczestnikom szkolenia i
będzie kontynuowany w przyszłości .Teoretyczną wiedzę uczestników z motoryki
pogłębiał dr Piotr Szewczyk , a dr Marcin Kwiatkowski (psycholog z PKOL)
przedstawił nowe spojrzenie na przygotowanie mentalne zawodnika do startu w
zawodach sportowych, tak ważne we współczesnym treningu. Szkolenie ,w
kuluarowych rozmowach , zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno
od strony merytorycznej jak i organizacyjnej .
Po zakończeniu seminarium odbył się egzamin na stopnie dan.
Liczba trenerów i instruktorów, którzy odbyli tegoroczne szkolenia jest rekordowa
( 111 osób ). Świadczy to o postępującej integracji wewnątrz związkowej oraz
akceptacji dla przyjętego trzy lata temu i konsekwentnie wdrażanego
programu reform.
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