
WYDARZENIA SPORTOWE odbywające się w  „ STREFIE SPORTU” 

 w dniu 13 lutego 2016 r – HALA G 

Godz. 10.00-15.00 

10.00-11.00 – "Trening funkcjonalny" org. Centrum Przygotowania Fizycznego „Lepszy Klub”     

Lepszy Klub. 

Czy jeden trening może sprawić, że zaczniesz biegać szybciej, skakać wyżej i dźwigać więcej? Oceń czy rację 
mają Ci którzy twierdzą, że tak! 
Centrum przygotowania fizycznego Lepszy Klub zaprasza na swoje stoisko - przekonaj się czy duch sportowej 
rywalizacji drzemie również w Tobie - weź udział w otwartych treningach i sprawdź na sobie wybuchową 
mieszankę ciężkiej atletyki z gimnastyką i sportami wytrzymałościowymi! 

Już od 10.00 czekać na Ciebie będą instruktorzy CrossFit level one. Przyjdź, testuj sprzęt, baw się najlepiej! 

Plan zajęć:  
WOD – 10.00  
Zajęcia „mobility" - 11:45, 
Konkurs „Burpnij sobie prezent" - 11:00, 12:00, 13:00,  
W wolnym czasie testy sprzętu, pomiar masy ciała, konsultacje treningowe. 

10.00-12.30 POKAZY Brazylijskiemu Ju Jitsu, org. Stowarzyszenie Copacabana 

Copacabana. 

Stowarzyszenie Copacabana Kielce zaprasza na trening otwarty! W specjalnie przygotowanej strefie czekają na 
Was liczne atrakcje! 

Przyjdź i z bliska sprawdź jak wygląda Brazylijskie Jiu Jitsu na najwyższym poziomie: 
- weź udział w treningu, 
- zobacz jak ćwiczy aktualny mistrz Polski, 
- dowiedz się kim jest pierwszy w naszym województwie posiadacz czarnego pasa BJJ, 
- poznaj sport który łączy pokolenia i trafia również do kobiet i dzieci! :-) 

 

11.00-11.30 – POKAZY KARATE –org. org. KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 

11.00-11.30 - Koncert Żeglarski pod tytułem "Szkółka Żeglarska", org. UKS "Zalew Kielce 

 

W programie koncertu: 

- koncert piosenek w Wykonaniu 33KHDŻ  

- pokaz łódek dla dzieci Optimist i Laser,  

- demonstracja jak się kieruje łódką, jak używać żagla i wioseł,  

- pokaz filmiku w tle  "Pierwsze kroki na wodzie"  

Blok zakończony konkursem "Jak się nazywają części łódki?" z nagrodami w postaci słodyczy, gadżetów, itd. 

 

11.00-11.30 POKAZY Ju Jitsu, org. Sovilo Kielce 

11.30 -12.00- POKAZY Muay Thai, org. Akademia Muay Thai Kielce 

11.00- 12.00 -  POKAZY KOSZYKÓWKI w wykonaniu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK), 



 

12.00 - POKAZY DUNKERA- Rafał”LIPEK” Lipiński- czterokrotny Mistrz Świata 

 w ramach cyklu FIBA 3 x3 Word Tour 

 

12.30-13.00- MECZ KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH, org. FAR SCYZORYK KIELCE  

12.30-13.00 - Koncert Żeglarski pod tytułem "Bezpieczne żeglowanie" org. UKS "Zalew Kielce 

W programie koncertu: 

- koncert piosenek w Wykonaniu 33KHDŻ  

- pogadanka (w formie zagadek dla dzieci) o bezpiecznym żeglowaniu, o niezatapialności łódki, o kapokach, 

kołach ratunkowych,  

- nauka węzłów żeglarskich (ósemka, beczka) zakończona konkursem z nagrodami,  

- zawody przeciągania liny, bieg ze szklanką na wiośle, konkurs wkładania kapoków, rzut kołem ratunkowym, 

itp. w miarę wolnego czasu. 

- pokaz filmu  „Regaty łodzi Optimist na Zatoce Puckiej”.  

 

13.00-14.00 POKAZY koszykówki org. MKK  Kielce 

13.30-14.00 POKAZY KARATE org. org. KIELECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 

13.30-14.00 Koncert Żeglarski, org. UKS "Zalew Kielce 

W programie - prezentacja osiągnięć żeglarskich 2015, wręczenie nagród.  

 

14.00-14.30 POKAZY Muay Thai, org. Akademia Muay Thai Kielce 

 

Ponadto w programie:   

Pokazy:  CROSSFIT- org Centrum przygotowania fizycznego Lepszy Klub , BILARD- org Polski Związek Bilardowy, 

BOOT CAMP- org Paula Kowalska instruktorka PURE JATOMI, ŚCIANA WSPINACZKOWA-org. Świętokrzyski Klub 

Alpinistyczny, POKAZY KOSZYKÓWKI w wykonaniu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK), 

SYMULATOR FORMUŁA 1,   

 

Symulatory sportowe i Turniej Wirtualnych Gier Sportowych. 

Wyścigi samochodowe (Need For Speed), regaty żeglarskie (Virtual Skipper) i piłka nożną (FIFA). Mini turniej 

sportowych gier komputerowych dla dzieci.  

 

 

Wystawy: 

- Historia Żeglarstwa w Kielcach 

- Historia Zalewu Kieleckiego 

- Od Szkółki Żeglarskiej do Regat 

 

 

 

———————— 



Informacje o organizatorach pokazów: 

 

SMOK - Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki to wspólny projekt Polskiego Związku Koszykówki i 
Ministerstwa Sportu. W całej Polsce powstało kilkadziesiąt takich ośrodków. 

Rafał Gil – asystent trenera Reprezentacji Polski U14, nauczyciel w Gimnazjum nr 3 w Kielcach,, były zawodnik i 
trener pierwszoligowego UMKS Kielce 

Dr Robert Dutkiewicz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wszechnica Świętokrzyska, wykładowca m.in. 
koszykówki. Wielokrotny uczestnik maratonów, półmaratonów, zawodów Ironman. 

Na treningach pomagają również asystenci-wolontariusze i aktywni rodzice. 

Zdecydowana większość dzieci dopiero zaczyna swoją przygodę z koszykówką. Na treningach powolutku poznają 
zasady i podstawowe elementy techniki. Poza koszykówką, w zajęcia wplecione są ćwiczenia poprawiające 
ogólną sprawność uczestników. Pod koniec października dotrze do nas nowoczesny sprzęt, który dodatkowo 
urozmaici treningi. 

Kielce Streetball Challenge - mecze ulicznej koszykówki rozgrywane przy brzmieniach muzyki hip- hop. Uliczna 
koszykówka to popularna odmiana koszykówki tradycyjnej, której uczestnicy rozgrywają mecze 3x3 na otwartej 
przestrzeni. Prężnie rozwijająca się dyscyplina sportu z dużą dawką adrenaliny. 
 

Lepszy Klub. 

Czy jeden trening może sprawić, że zaczniesz biegać szybciej, skakać wyżej i dźwigać więcej? Oceń czy rację 
mają Ci którzy twierdzą, że tak! 
Centrum przygotowania fizycznego Lepszy Klub zaprasza na swoje stoisko - przekonaj się czy duch sportowej 
rywalizacji drzemie również w Tobie - weź udział w otwartych treningach i sprawdź na sobie wybuchową 
mieszankę ciężkiej atletyki z gimnastyką i sportami wytrzymałościowymi! 

Już od 10.00 czekać na Ciebie będą instruktorzy CrossFit level one. Przyjdź, testuj sprzęt, baw się najlepiej! 

Copacabana. 

Stowarzyszenie Copacabana Kielce zaprasza na trening otwarty! W specjalnie przygotowanej strefie czekają na 
Was liczne atrakcje! 

Przyjdź i z bliska sprawdź jak wygląda Brazylijskie Jiu Jitsu na najwyższym poziomie: 
- weź udział w treningu, 
- zobacz jak ćwiczy aktualny mistrz Polski, 
- dowiedz się kim jest pierwszy w naszym województwie posiadacz czarnego pasa BJJ, 
- poznaj sport który łączy pokolenia i trafia również do kobiet i dzieci! :-) 

MKK Kielce jest młodzieżowym klubem koszykówki, który powstał w roku 2000. Klub skupia w sobie głównie 

chłopięce grupy począwszy od grup najmłodszych 3 latków do juniorów. W klubie trenuje około stu młodych 

adeptów koszykówki chłopców jak i dziewcząt. Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalnie przygotowanej 

kadry trenerskiej: Agnieszka Merwart, Stanisław Dudzik, Adam Wojtasik, Łukasz Dolski, Przemysław Sztorc. 

Treningi odbywają się na nowoczesnym obiekcie – Hali Politechniki Świętokrzyskiej obok Galerii Echo. MKK Kielce 

ściśle współpracuje z klubem AZS Politechnika Świętokrzyska, w którym niemal wszyscy zawodnicy to 

wychowankowie Młodzieżowego Klubu Koszykówki. 

 



Uczniowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" 

- szkółka żeglarska dla dzieci w wieku szkolnym,  

- sport żeglarski (Mistrzostwo Polski 2014),  

- rekreacja i sporty wodne dla całej rodziny,  

- świetlica środowiskowa nad Zalewem, półkolonie letnie.  

https://www.zagle.kielce.com.pl  

https://www.facebook.com/zalewkielce 

https://www.zagle.kielce.com.pl/
https://www.facebook.com/zalewkielce

