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Co nas czeka jeszcze czeka w 2019 roku ??? 
  Cieszą nas sukcesy naszych zawodników Oliwi Budaj w Mistrzostwach Polski 
Juniorów ( złoty Medal) oraz Bartka Horoszki w Mistrzostwach Polski Kadetów ( 
złoty medal) ale nie możemy spoczywać na laurach.  

                                 
Bartek Horoszko    Olivia Budaj Mistrzyni Polski Kadetów 2018 
Mistrz Polski Kadetów 2019    Mistrzyni Polski Juniorów 2019 
 
Już niebawem przed zawodnikami szereg sprawdzianów- zawodów, na które już 
robimy zapisy.  
Black Tiger Cup 28.09 Snina (120km)  1 dzień opłaty: - startowe 25 Euro – koszty 
dojazdu zależne od ilości zgłoszonych zawodników startować mogą zawodnicy od 
2012 roku i starsi. 
Puchar Polski P2 Legionowo (430km) 18-20.10 3 dni – opłaty: startowe 80 zł 140 
koszty zakwaterowania i wyżywienia, transport 50zł w zawodach mogą startować 
zawodnicy od 2010 roku i starsi posiadający licencję PZTO 
Bełżyce (300km)CEFTA – Międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich P3 dla 
zawodników z roczników 2007-2006-2005 z Licencją PZTO  8-9.11 2 dni – opłata 
startowa 80zł + koszty dojazdu 560zł i zakwaterowanie 50zł 
Ilyo Cup Koszyce (100km)16.11 -1 dzień opłaty: startowe 25 Euro – koszty dojazdu 
zależne od ilości zgłoszonych zawodników startować mogą zawodnicy od 2012 roku  
Puchar Polski P2 Olsztyn Cup 29.11-1.12 - 3 dni opłaty: startowe 80 zł 140 koszty 
zakwaterowania i wyżywienia, transport 100zł w zawodach mogą startować 
zawodnicy od 2010 roku i starsi posiadający licencję PZTO 

 

 

Rozpoczęcie sezonu sportowego. 
 Witamy wszystkich w nowym sezonie sportowym 2019/2020. 

Zajęcia w tym roku odbywać się będą w dwóch grupach: 

I Grupa Początkująca oraz Rekreacyjna  wtorek, czwartek godz.18:30 do 

19:30 w Szkole Podstawowej nr 2. Zawodnicy obowiązkowo w białych 

strojach.  

II Grupa Wyczynowa poniedziałek, środa i piątek w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  godz. 17:30-19:00   -  Tak po 2 latach powróciliśmy 

na stare miejsce do ZSP, gdzie mamy salę z matą  i komfortowe warunki do 

sparingów i treningu. Tutaj trenują zawodnicy, którzy uczestniczyć będą w 

zawodach sportowych, posiadają minimum 8 kup, własny sprzęt ochronny 

do walki, wykupioną licencją Polskiego Związku TO oraz aktualne badania 

lekarskie.  

Składka członkowska na sezon 2019/20 wynosi 80zł i jak zawsze jest 

płatna na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Dodatkowo 

zawodnicy dopłacają jednorazowo 40zł składkę na ubezpieczenie – płatne do 

25 września u Trenera. Więcej informacji o płatnościach i zniżkach na naszej 

stronie http://tkd.krynica.pl/treningi/zapisy/ 

Przypominamy wszystkim zawodnikom, że obowiązkowo od 10 

roku życia muszą posiadać badania lekarskie z Przychodni Sportowo 

Lekarskiej.  Badania ważne są 12 miesięcy. Treningi w tym roku 

prowadzić będą trener Jarek, Trener Hubert, trener Kamil oraz Trenerka 

Dorota. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie 

internetowej oraz na Facebooku lub udzieli ich telefonicznie trener pod 

numerem 608 30 00 64.  

 

 

 

http://www.tkd.krynica.pl/
http://tkd.krynica.pl/treningi/zapisy/


Taekwondo Camp Puck - 2019   
  Po raz kolejny w Pucku zjechały się kadry narodowe oraz wojewódzkie z 
całego kraju. W tym roku ponad 450 osób uprawiających taekwondo przebywało w  
W dniach Pucku. Nasza Kadra Wojewódzka pod okiem trenerów Karpierza i Kornasia 
przez 2 tygodnie sumiennie trenowała. Wyniki mam nadzieje już niebawem na 
Pucharach Świata i Pucharach Polski. Oprócz treningów na sali zawodnicy pływali 
motorówką po zatoce, kajakami, deskami surfingowymi, chodzili na, kręgle, minii 
golf i oczywiście plażowali i kąpali się  w morzu a w tym roku mieliśmy 100% pogody. 

 

 
Zawodnicy Arcusa na Plaży w Pucku 

 

 
Zawodnicy Kadry Województwa Małopolskiego na Plaży w Pucku 

 

Konsultacja Sparingowa w Mszanie Dolnej 
W dniach 13-15 września w Mszanie Dolnej odbędzie się konsultacja kadry kadeta, 
juniora i młodzieżowca połączona z Konsultacją Sparingową dla zawodników z 
naszego województwa. 
Będziemy organizować klubowy przejazd dla zawodników. ZGŁOSZENIA DO 10.09 
W konsultacji udział mają wsiąść przede wszystkim zawodnicy Kadry Wojewódzkiej: 
Horoszko Bartek, Siedlarz Richard, Budaj Oliwia, Domiter Piotr, Wiktoria Hojniak, 
Vanessa Malczewska opłata około 50zł. Pozostali zawodnicy głównie młodzicy 
rocznik 2010,2009 2008 mogą uczestniczyć w konsultacji na własny koszt - 130zł za 
dwa dni pobytu. 
Plan Konsultacji :  
Piątek około 14:00 wyjazd do Mszany i po południu i trening.  
Sobota 2 treningi rano i po południu - sparingi  
Niedziela trening poranny i powrót do Krynicy.  
 

Zgrupowanie w Panoramie 
Po Pucku sezon nasi zawodnicy rozpoczęli zgrupowaniem 25-31.08 w Panoramie 
gdzie trenowali pod okiem trenera Krystiana Kornasia.  Podczas zgrupowania 
odbyły się sparingi na które przyjechali zawodnicy ze Słowacji a konkretniej 
podopieczni trenera Tomasa Potockiego ze Sniny.  
 

 
Zawodnicy Kadry Wojewódzkiej oraz zawodnicy Black Tiger Snina w Panoramie 

 


