
Dzień dobry karatecy!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami organizacyjnymi.
1. Zbiórki
Zawodnicy UKS Pomerania-Szczecin NIE idą do biura zawodów do rejestracji. Naszych 
zawodników NIE obowiązuje rejestracja. To dotyczy klubów przyjezdnych. Naszych zawodników 
prosimy od razu udać się do szatni, przebrać się w kimono i klapki, zabrać budopas (paszport 
karateki) ze włożoną kartą sportowca i o 10.15 grupy A i B, o 13.15 grupy C i D stawić się przy 
banerze Klubu. Budopasy pozbierane zostaną na zbiórce. Budopasy, które znajdują się w biurze 
klubowym już będą na zawodach.
Grupa A (2010 r.ur. i młodsi), Grupa B (2009,2008 r.ur.) zbiórka o 10.15 (bez spóźnień!), coach 
sensei Arsenij Karpow, przy banerze klubowym
Grupa C (2007,2006 r.ur.), Grupa D (2005,2004 r.ur.) zbiórka 13.15 (bez spóźnień!), coach sensei 
Arsenij Karpow, przy banerze klubowym

2. Program
Ramowy program startów został podany w regulaminie zawodów, z którym Państwo zapoznaliście 
się zgłaszając dzieci.
Od 12.00 w holu będą odbywać się warsztaty kaligrafii japońskiej i origami
Od  13.30 można będzie kupić gorący obiad za 15 zł.  (Osoby ze sztabu organizacyjnego obiadki 
mają zapewnione przez Klub)
14.00 Uroczyste otwarcie zawodów, przedstawienie drużyn, pokaz karate w wykonaniu czarnych 
pasów.

3. Prośby
– nie załatwiamy formalności w dzień zawodów
– informujemy niezwłocznie biuro klubowe o chorobie czy nieobecności zawodnika
– nie parkujemy na parkingu przy hali (parking będzie dostępny wyłącznie dla obsługi 

zawodów)
– nie wchodzimy na planszę zawodów, za taśmę ograniczającą (maty zostaną ułożone w 

sposób umożliwiający robienia zdjęć zza taśmy)
– Drodzy rodzice i zwodnicy, pytania typu „do której to potrwa?”, „o której ja/moje dziecko 

wystartuje?”, „dlaczego nasza grupa tak długo czeka na start?”  zostaną bez odpowiedzi. Na 
przebieg zawodów składa się wiele czynników i nie zawsze możemy odpowiedzieć na takie 
pytania.

– prosimy zarezerwować czas w sobotę 18 listopada na najważniejsze w tym dniu wydarzenie, 
czyli udział naszych karateków w VIII Pucharze Pomorza.

4. Prośba najważniejsza. 
Jesteśmy gospodarzami zawodów, mamy potężną reprezentację (120 dobrze przygotowanych 
zawodników!). Zabieramy ze sobą na zawody dobry humor, bojowe nastawienie i radosny nastrój 
do kibicowania! 

 


