Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/sport/printpdf

Sport
Klub Sportowy Mistral
prowadzi głównie szkolenia z zakresu taekwon-do i kick-boxing dla dzieci już od 4 roku życia oraz dla
młodzieży i dorosłych.
Ponadto klub zajmuje się różnymi formami aktywności ruchowej, takimi jak ﬁtness-ćwiczenia siłowe,
crossﬁt, ćwiczenia na TRX oraz gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych.
Głównym celem zajęć w klubie jest stymulowanie prawidłowego i równomiernego rozwoju motorycznego i
psychicznego dzieci i młodzieży poprzez odpowiednio dobrane formy i metody treningowe.
Trening grup dziecięcych to głównie gry, zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe z gimnastyką korekcyjną
połączone z elementami taekwondo i kick-boxingu. Treningi w grupach najmłodszych mają charakter
bezkontaktowy i opierają się na zabawie. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za
siebie i za współćwiczących.
W zajęciach młodzieży i dorosłych trening jest ukierunkowany i wyspecjalizowany, w ramach którego
uczestnicy uczą się i doskonalą technikę i taktykę.
Wychowankowie klubu z powodzeniem startują na różnych zawodach. Zdobywają medale na zawodach
rangi krajowej i międzynarodowej.
Zajęcia prowadzone są od 2003 roku jako sekcja innego klubu sportowego. Formalnie Klub Sportowy
Mistral powstał 12 kwietnia 2012 roku.
Zajęcia prowadzi Krzysztof Wiśniewski, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, posiadacz stopni II
DAN w taekwon-do i kick-boxing, dwukrotny Mistrz Świata taekown-do, wielokrotny Mistrz Polski taekwondo i kick-boxing oraz wieloletni członek kadry Polski taekwon-do i kick-boxing.

KONTAKT
Klub Sportowy "Mistral" ul. Jana III Sobieskiego 51/3, 42-580 Wojkowice
Tel: 513-38-33-52, e-mail ksmistral@gmail.com

NIP: 625-244-79-04, REGON: 243167660 KRS: 0000417573
www.ksmistral.pl

Stowarzyszenie "Akademia Sportu" Wojkowice
Proponujemy profesjonalne szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat,
podzielonych na kategorie wiekowe. Treningi odbywają się dwa do trzech razy w tygodniu w zależności
od wieku. Trenujemy na boisku miejskim, orliku oraz na salach gimnastycznych szkól w naszym mieście.
Nasze drużyny uczestniczą w rozgrywkach podokręgu sosnowieckiego.

Kontakt do trenerów :
PRZEMYSŁAW WACH trener juniorów 507-546-499
MARCIN SZYMONEK trener trampkarzy/koordynator 728-413-113
TOMASZ GŁOGOWSKI trener młodzików 601-491-834
MIROSŁAW ROGALA trener orlików 503-192-313
DAMIAN SZYNCEL trener żaków 509-369-244

Zapraszamy wszystkich na treningi :)

KLUB SPORTOWY GÓRNIK WOJKOWICE
ul. Kusocińskiego 1
Wojkowice 42-580

tel.(032) 769-46-69

Władze/Zarząd:
Prezes: Waldemar Czapla
Wiceprezes: Dariusz Ostręga
Sekretarz: Janusz Kupczak
Skarbnik: Łukasz Michalski
Członek Zarządu: Jan Życiński

Z historii Klubu…
W 1925 r. Polski Związek Piłki Nożnej zarejestrował, a tym samym przyjął w swoje szeregi Klub Sportowy
„Huragan” Wojkowice. Data ta uznawana jest za początek zorganizowanej działalności sportowej w
naszym mieście.

Nazwy Klubu Sportowego w Wojkowicach
1925 r. Klub Sportowy „Huragan”
1926 r. W.K.S. I – W.K.S. II
1929 r. Klub Sportowy „Saturn”
1945 r. Robotniczy Klub Sportowy „Jowisz”
1946 r. R.K.S. „Cyklon” Wojkowice-Komorne
1947 r. Związkowy Klub Sportowy „Budowlani-Jowisz”
1949 r. Klub Sportowy „Górnik”
2000 r. Miejski Klub Sportowy „Milenium”
2015 r. Miejski Klub Sportowy "Górnik Wojkowice"

Sukcesy
10. miejsce w II lidze – 1973/74
13. miejsce w II lidze – 1968/69
Więcej szczegółowych informacji o dziejach sportu w Wojkowicach znajdziesz tutaj.

