
 
 

PROGRAM  
letniego obozu sportowego karate 

17.07.2016r – 23.07.2016r 
RYTRO 2016 

 
 

17.07.2016r /niedziela/ 
 

godz. 16.00–17.00    przyjazd  do  Ośrodka  Jantar Gościniec Ryterski   
                         (zakwaterowanie w hotelu, pokoje  2, 3 i 4 osobowe) 
godz. 17.15 –18.30  spotkanie organizacyjne/trening w kimonach,                                          
godz. 19.00 –19.30     kolacja 
godz. 20.00 –           zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka, programem obozu. 
godz. 22.00 –     cisza nocna 
 

18.07.2016r /poniedziałek/ 
 

godz. 7.30 – 8.00       trening-rozruch w dresach  i obuwiu sportowym 
godz. 8.00 –   8.30          śniadanie 
godz. 9.30  - 10.45   trening w sali gimnastycznej – Perła Południa (w kimonach) 
godz. 11.00 -  13.00  zajęcia na basenie – Perła Południa (2 grupy 20 osobowe) 
                                  /obowiązkowo czepek kąpielowy, klapki/ 
godz. 13.30 – 14.00       obiad 
godz. 15.00 – 16.30  trening w terenie ( w kimonach), w razie deszczu treningi w  
DOJO (sala gimnastyczna z matą tatami) w 2-óch grupach: 15.00-16.00 i 16.15-17.15  
godz. 18.30 – 19.00           kolacja. 
godz. 19.15 – 20.00  turniej w tenisa stołowego- eliminacje,  
godz. 20.00 –22.00   dyskoteka  
godz. 22.30 –       cisza nocna 
 

19.07.2016r /wtorek/ 
 

godz.    7.30 – 8.00   trening-rozruch   
godz.    8.00 – 8.30    śniadanie 
godz.  8.30 – 9.30  wykład edukacyjny ……………………………… 
godz.   9.30 - 10.45   trening - Perła Południa  
godz. 11.00 -  13.00  zajęcia na basenie– Perła Południa (2 grupy 20 osobowe) 
godz. 13.30  -  14.00      obiad 
godz. 14.30 –  15.30  współzawodnictwo sportowe w grach zespołowych  
godz. 16.00 – 17.30  trening w terenie 
godz. 18.30 – 19.00      kolacja 
godz. 20.00 – 21.00  współzawodnictwo sportowe eliminacje 
godz. 20.30 – 21.30   trening  w  DOJO dla chętnych  
godz. 22.00 –      cisza nocna 

 



 
 

20.07.2016r /środa/ 
 

godz.   7.30 –  8.00   trening-rozruch   
godz.   8.00 – 8.30       śniadanie 
godz.   9.30 – 10.45 trening –Perła Południa                                                         
godz. 11.00 – 13.00  kąpiel w basenie – Perła Południa (2 grupy 20 osobowe) 
godz. 13 30 – 14.00      obiad 
godz. 14.30 – 16.00  turniej  w piłkę nożną  półfinały  (2 mecze po pół godz.) 
godz. 16.30 – 18.00  trening  w terenie  
godz. 18.30 -  19.00      kolacja    
godz. 19.00 – 20.00 filmy karate z zawodów i obozów 
godz. 20.00 – 21.30 ognisko ? lub trening dla chętnych 20:30-21:30 
godz. 22.00 –       cisza nocna 
 

21.07.2016r /czwartek/ 
 

godz.   7.30 – 8.00     trening-rozruch   
godz.   8.00 –  8.30      śniadanie 
godz.   9.30 –13.00     park linowy   
godz. 13.30 -  14.00          obiad 
godz. 15.00 – 17.30   trening w DOJO w grupach lub w terenie w tym konkurencje: 
pompki, skłony, szpagat , KATA synchroniczne w grupach 
godz. 18.30 – 19.00       kolacja 
godz. 20.00 – 21.00  finał w bilarda i w tenisa stołowego 
godz. 22.00 –            cisza nocna 
Niespodzianka – trening „ nocnych MARKÓW” - godz. ?....... 
 

22.07.2016r /piątek/ 
 

godz.   8.00  -  8.30  śniadanie 
godz.   9.30 – 10.45 trening –Perła Południa   w tym egzamin karate - uczestnicy z 
opłaconymi składkami  egzaminacyjnymi  (KUMITE  w ramach Turnieju) 
  godz. 11.00 – 13.00  kąpiel w basenie – Perła Południa     (2 grupy 20 osobowe)                                        
godz. 13.30 – 14.0 0          obiad 
godz. 14.30 – 15.15   finał piłki nożnej i konkurs na mistrza obrony. 
godz. 15.30 – 17.00  trening w terenie  w tym „bieg sprawnościowy” 
godz. 17.15 – 18.00     przygotowanie do występów grupowych na sayonarę (hymny 
        i piosenki obozowe, wiersze itp.) przysięga na Samuraja 
godz. 18.30 -  19.00           kolacja 
godz. 19.30–21.30   Gościniec Ryterski - Sayonara  

występy kabaretowe grup, konkurs piosenki obozowej,                    
pasowanie na SAMURAJA  

godz. 22.00 –       cisza nocna 
 
 
 



23.07.2016r /sobota/ 
 

godz. 7.00-7.30  trening-rozruch   
godz. 8.00 – 8.30      śniadanie 
     wystawa prac plastycznych w czasie zawodów. 

godz. 9.00     Letni Turniej Karate – Rytro 2016 
 

KATA (indywidualne  i grupowe)-KUMITE-SZPAGAT-POMPKI-SKŁONY . 
Konkurencje:  SZPAGAT, POMPKI i SKŁONY 

 z podziałem na chłopcy i dziewczęta - w czwartek i piątek.  
   /Suma punktów ze wszystkich konkurencji  decyduje o zwycięstwie w Turnieju/ 
 

Uczestnictwo w Turnieju jest nieobowiązkowe – dla chętnych. 
Pozostali aktywnie uczestniczą obserwując Turniej – obecność obowiązkowa w DOJO 
 

Konkurencja KATA . 
1.      Kata dzieci chłopcy 2007 i młodsi i dziewczęta (rocznik 2006 i młodsze) 
2.      Kata dziewczęta (rocznik 2005 i starsze) 
3.      Kata chłopcy 2005, 2006 
4.  Kata kadeci 2003 i 2004 
5.  Kata juniorzy 2002 i starsi 
Konkurencja KUMITE semi kontakt - zabronione techniki na strefę gedan 
(na strefę jodan lekki kontakt - tylko: mawashi-geri, kake-geri, uchi-geri) 
1.  Kumite dzieci-chłopcy  (2005r i młodsi)   
Wymagane regulaminowe miękkie ochraniacze goleń-stopa, suspensoria/miękki 
ochraniacz na piersi, piąstkówki,  kask i hogo (zabezpiecza organizator) 
Konkurencja KUMITE semi kontakt: dozwolona technika mawashi geri gedan 
 (na strefę jodan lekki kontakt - tylko: mawashi-geri, kake-geri, uchi-geri) 
1.  Kumite kadeci (rocznik 2004, 2003,)  
2.       Kumite  kadetki/juniorki (rocznik 2005 i starsze) 
3.       Kumite juniorzy 2002, 2001, 2000 
Wymagane regulaminowe miękkie ochraniacze goleń-stopa, suspensoria/miękki 
ochraniacz na piersi, piąstkówki,  kask i hogo -zabezpiecza organizator obozu. 
             
Program Zawodów 
  9.00 – 11.00 rozpoczęcie zawodów - eliminacje i finały kata 
11.00 – 12.00  eliminacje i finały kumite 
12.00 – 13.00    wręczenie wyróżnień, ściągnięcie flagi obozowej, 
13.30 – 14.00    obiad    
godz. 14:00     ZAKO ŃCZENIE OBOZU   
godz. 14.00 – 14.30    oddanie pokojów, domków i kluczy, 
godz. 14.00 – 15.00     wyjazd z placówki wypoczynkowej po  zgłoszeniu i podpisaniu 
         odbioru uczestników przez Rodziców  u Kierownika Obozu. 
 
                /program obozu może ulec zmianie w zależności m.in. od pogody/ 
 
.               Kierownik Obozu  

                                                                               Shihan Andrzej Krawontka 


