12. sz. TÁJÉKOZTATÓ 2021.08.28
Tisztelt Tagság! Tisztelt Klubvezetők!
Néhány aktuális dologról tájékoztatunk Benneteket.
1. Palóc Gasshuku
Alább olvashatjátok a Palóc Karate Szövetség elnökének a levelét.
A hozzátartozó mellékleteket* csatoltuk.
Kérjük, hogy mind a táborra való jelentkezést, mind e levéllel kapcsolatos igényeiteket időben küldjétek el.
„Tisztelt Klubvezetők! Tisztelt Címzettek!
Mivel páran jelezték, hogy a pásztói rendezésű Palóc Gasshuku-n nem szeretnék a kollégiumi
szállást igénybe venni, ezért a mellékletek között találtok pár alternatív lehetőséget, amit egyéni
ügyintézéssel vehettek igénybe.
A táborra készíttetünk nagyméretű (70x130cm) hímzett törölközőket két színben, melyekről találhattok
képeket a mellékletben.
A törölközők előrendelhetők, kérjük, hogy a rendelést 2021. szeptember 5.-ig küldjétek vissza.
Szeptemberben találkozunk, addig is jó edzéseket!
Üdvözlettel:
Józsa Barnabás”
* A mellékleteket a Palóc Gasshuku mellékleteként találjátok meg.
2. Válogatott
A válogatott első edzése 2021.09.03‐án, pénteken lesz.
Helyszín: Shoryumon Dojo / 1094 Budapest, Angyal u. 7/a (korábban is ez volt a helyszín)

Ifjúsági és kadet edzés:16:00-17:30
Junior és felnőtt edzés: 17:30-19:00
3. Pulóver utánrendelés
Elkészültek a gasshukun utólag rendelt pulóverek.
A számlák a klubok címére lesznek kiállítva. Kérjük a számla kiállítása után utaljátok el az árát. Aki
esetleg készpénzben szeretne fizetni vagy nem a klub nevére kéri a számlát, kérjük, jelezze hétfő
reggelig Pusztai Zsuzsának.
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A pulóvereket el tudjuk vinni a Palóc Gasshukura, ahol át tudjátok venni, illetve aki oda nem jön,
Budapesten is átveheti. Ehhez egyeztessen Nagy Varjas Lacival.
Köszönjük a türelmet és az együttműködést.

4. Őszi versenynaptár 2021
Többen nem találták az őszi programot, ezért itt újra megtalálhatjátok.
(sajnos eddig a hagyományos módon nem kerülhetett fel a honlapra, de pótoljuk)
Palóc Gasshuku Szeptember 10‐12, Pásztó
Palóc Kupa Október 9, Salgótarján
Ippon Shobu MB / Sárvár Kupa Október 23 Sárvár
JKA Hungary Közös Tábor (Joint Camp) / November 6, Budapest
Saino Kupa November 20, Gödöllő
ESKA EB November 26‐28, Winterthur / Svájc
A 2. Bíróképzéssel lehetséges időpontja október 22, vagy november 6. (részletek rövidesen)
Tisztelettel, a szövetség elnöksége nevében:

Krepsz János
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