WARUNKI UDZIAŁU
W seminarium mogą brać udział wszystkie osoby bez względu na stopień zaawansowania, wiek i uprawiany styl.

Shihan Giuseppe
Beghetto posiada stopień 8 Dan Shotokan Karate. Karate uprawia
od 1964 roku, trenował między innymi u takich mistrzów jak
Hirokazu Kanazawa i Hiroshi Shirai. Od 1969 roku prowadzi we
Włoszech (Gallarate via Novara) treningi Karate w Klubie
Shobukan. Współtwórca wprowadzenia programu szkolenia Karate
do szkół we Włoszech. Shihan Beghetto w latach swojej kariery
zawodniczej zdobywał medale w Mistrzostwach Włoch, Europy i na
arenie Międzynarodowej. Od ponad 30 lat cyklicznie przyjeżdża do
Polski aby prowadzić szkolenia Karate, uważany za „Ojca
Polskiego Karate”. Jest członkiem FILJKAM, WKF (World Karate
Federation) od 21 lat zajmuje się REI KI i wpływem energii naszego
ciała na zdrowie.
„Instruktor jest ponad podziałami”.
TOKYO, 1973,
MONDIALI
J.K.A.

Beghetto (uramawashigeri)
– Marangoni

HARMONOGRAMSEMINARIUM
21.02.2014 - Piątek
17.30 – 19.00 .
19.00 – 20.00

- kata wg szkoły shotokan, wado, shito, goju ryu ( nauka kata G. Baghetto)
- zajęcia teoretyczne i praktyczne obroty w kata , metoda 7 np. kata Jion

22.02.2014 - Sobota
10.00 - 12.00 .
12.00 - 13.00 5 > 13 lat
PRZERWA
14.30 - 15.30
15.30 - 20.00
17.00 - 17.45
17.45 - 18.45
18.45 - 20.00
20:0023.02.2014- Niedziela
09.00 - 11.00

- dorośli kihon kyu (kihon-kata Jon na dan )
- program dla dzieci: tor – piłka -kata
- program dia dzieci lat 5-13 lat: kumite i kata.
- zajęcia prowadzone przez Mistrzów zdających na 6 Dan
- G.Beghetto, – Jiu kumite
- zrozumieć metody od 1-7 np. kata Jon
- praktyka bunkai
- egzaminy

trening : G. Beghetto i Z. Wojtkowiak i podsumowanie idea karate

Program seminarium może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników

BEGHETTO

1975 – Coppa Shotokan - Milano

ORGANIZATOR:
Zbigniew Wojtkowiak
AGE-KAN-BOGATYNIA
INFORMACJE:
Tel.: 602-188-611
e-mail: agekan@wp.pl

TERMIN i MIEJSCE: 21-23.02.2014 r.
Hala Sportowa przy Sz. Podstawowej nr.2 ul. Al. Wojska Polskiego 1 Lwówek Śląski

OPŁATY

Udział w seminarium:
Doba hotelowa:
Egzamin na Dan :

80 zł (Wpłaty za seminarium należy dokonać na miejscu, przed
rozpoczęciem seminarium.)
55 zł (cena tylko dla gości z seminarium po podaniu hasła)
300 zł u Shihana G. Beghetto lub (i)
300zł PZKarate

SZCZEGÓŁY
Egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan:
Osoby przystępujące do egzaminu u Shihana Giuseppe Beghetto muszą przedstawić pracę
pisemną. Więcej informacji można uzyskać: Zbigniew Wojtkowiak agekan@wp.pl tel. 602 188 611,
Internet: www.agekan.pl.
Osoby przystępujące do egzaminu przed Komisją Shotokan PZKarate muszą również
poinformować o tym fakcie i wysłać takową informację na adres: komisja.karate@inet.pl
Osoby zdające na stopień mistrzowski Dan zobowiązane są do dostarczenia:
-ksero z ostatniego egzaminu
-zgody trenera klubowego na przystąpienie do egzaminu
-potwierdzenie dokonania wpłaty u organizatora przed egzaminem wg obowiązujących stawek:
-u Shihana G. Beghetto – 300zł lub (i)
-PZKarate 300zł
-praca pisemna (dotyczy egzaminu u Shihana G. Beghetto).
Informację o przystąpieniu do egzaminu proszę przesłać najpóźniej do dnia 15.01.2014r.na adres
email: agekan@wp.pl tel. 602 188 611, lub (i) Komisja Shotokan PZKarate komisja.karate@inet.pl
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w seminarium!
Uwaga!
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i szkody powstałe podczas trwania
seminarium. Każdy uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

