
 

KS MISTRAL | Strona 1 z 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                  
 



 

KS MISTRAL | Strona 2 z 10 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Drodzy Rodzice/Zawodnicy 

 

 
NAJPIERW CZYTAM  

A  
PÓŹNIEJ PYTAM 

ORAZ 
PRZESTRZEGAM 

TERMINÓW 

      
 
 
 
 

24 listopada 2022 (czwartek) – ostateczny termin zgłoszeń i 

uregulowania formalności. 
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MISTRAL WINTER CUP 
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DLA DZIECI 

(dzieci 3-9 lat) 

 
Data:  
03.12.2022 r. (sobota) 

 

Miejsce zawodów: 
Hala Sportowa „Łagisza” 

Ul. Jedności 38 

42-504 Będzin 

 

Program zawodów: 
Sobota (03.12.2022) 

• 8:00 - Stawienie się uczestników 

• 08:30 - Odprawa sędziowska 
• 09:00 - Rozpoczęcie zawodów 

• 12:00-12:15 - Oficjalne otwarcie imprezy 

• 12:15 - Kontynuacja zawodów 
• Dekoracje odbywać się będą na bieżąco po zakończonych kategoriach. 

• 17:00 – Planowane zakończenie zawodów 
 

Organizator: 
Klub Sportowy Mistral Będzin 

 
Patronat: 

Polski Związek Kickboxingu 
 

Opłaty: 
• Udział w zawodach kosztuje 50 zł 
• W tej kwocie wliczone są: 

- udział w zawodach, 
- opieka podczas trwania walk oraz pozostałych konkurencji, 

- wypożyczenie klubowego sprzętu do walki - ochraniacze głowy. 
 

Zgłoszenia: 

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 24.11.2022 r. (czwartek). Do tego czasu 
należy: 

• Uregulować opłatę startową w kwocie 50 zł, 
• Zapisać dziecko na zawody na osobnej liście podając: 

- Imię i nazwisko zawodnika 
- Płeć (mężczyzna, kobieta) 

- Rok urodzenia  

- Kategorię wzrostową (należy podać kategorię wzrostową w której 
mieści się zawodnik). 

- Dokładny wzrost dziecka 
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- Konkurencje, w których startuje zawodnik (soft-pałki piankowe, 

techniki specjalne, techniki szybkościowe) 
- Posiadany stopień CUP 

• Dostarczyć uzupełnione i podpisane oświadczenia. 
Nagrody: 

• Za 1, 2, 3 miejsce: medale na pamiątkowej smyczy i dyplomy, 
• Dla wszystkich uczestników medale na pamiątkowej smyczy i dyplomy. 

 

Strój: 

• Klubowe spodenki do kickboxingu (niedozwolone są: spodnie długie, 

dresowe, spodenki piłkarskie, spodenki z kieszeniami, rekreacyjne, 

kąpielowe, szorty, getry, leginsy itp.), 

• Koszulka klubowa (niedozwolone są: koszulki w kwiatki, kropki, z 

kaczorem Donaldem, z cekinami, różnymi napisami, obozowe itp.), 

• Pas (osoby posiadające stopień). 

 

Kategorie wiekowe (określone na podstawie roku urodzenia): 
• młodzicy (9,8,7,6,5,4,3 lat) – roczniki 2013 – 2019, 

 

Kategorie wiekowe i konkurencje: 
UWAGA: Wiek zawodnika ustalany jest na podstawie rocznika, a nie dokładnej 

daty urodzenia. 

 

Kategorie wzrostowe: 
Soft (pałki piankowe), techniki specjalne, techniki szybkościowe 

 
Punktacja.   

Formuła: soft (pałki painkowe) 
 

1 punkt - trafienie w nogi oraz tułów, 
2 punkty - trafienie w kask po całym obwodzie. 

GRUPA WIEKOWA 
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MŁODZICY 3-9 lat 

roczniki 2013 - 2019 X               X X 

GRUPA 

WIEKOWA 
PŁEĆ 

 

KATEGORIE WZROSTOWE 

 

MŁODZICY 

3-9 lat 

roczniki 2013 - 2019 

dziewczęta - 105 cm - 110 cm - 115 cm - 120 cm - 125 cm - 130 cm - 135 cm - 140 cm + 140 cm 

chłopcy - 105 cm - 110 cm - 115 cm - 120 cm - 125 cm - 130 cm - 135 cm - 140 cm + 140 cm 
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OPIS KONKURENCJI: 
 
SOFTY (pałki piankowe) - Walka na pałki. W konkurencji soft dozwolone są 
dźgnięcia w przód, trafienia w głowę oraz tułów, ręce służą do blokowania i nie 
są punktowane.  
 
TECHNIKI SZYBKOŚCIOWE - Konkurencja sprawnościowa. Rywalizacja 
polega na wykonaniu jak największej ilości kopnięć w tarczę w czasie 15 
sekund. Trafienie zaliczone jest kiedy stopa dotknie tarczy i z powrotem 
dotknie podłogi. Tarcza jest trzymana poziomo na wysokości pasa dziecka. 
Najpierw kopie prawa noga, potem lewa - o wyniku decyduje suma kopnięć 
obydwóch nóg. 

 
TECHNIKI SPECJALNE - Kopnięcie poduszkami palców z wyskoku na packę 

(tzw. nożyce z rozbiegu). Wygrywa zawodnik, który kopnie najwyżej. 

 

Warunki udziału w zawodach: 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy spełniający poniższe warunki: 
Zgłoszenie zawodnika w terminie do 24.11.2022 r. (czwartek). Wpisanie na 

listę z zapisami, która będzie dostępna przed zajęciami lub wysłana wiadomość 
e-mail: zawody.ksmistral@gmail.com. Prosimy aby nie dublować zgłoszeń 

tzn. nie wpisywać się na listę kiedy zgłoszenie zostało wysłane e-mailem lub 

odwrotnie. 
Należy podać dane uczestnika: 

1. Imię i nazwisko zawodnika 
2. Płeć (mężczyzna, kobieta) 

3. Rok urodzenia  
4. Kategorię wzrostową (należy podać kategorię wzrostową w której mieści się 

zawodnik). 
5. Dokładny wzrost dziecka 

6. Konkurencje, w których startuje zawodnik (soft-pałki piankowe, techniki 
specjalne, techniki szybkościowe) 

7. Posiadany stopień CUP 
• Uregulowana opłata za udział w zawodach w kwocie 50 zł do dnia 

24.11.2022 r. (czwartek). 
• Oddanie wypełnionych i podpisanych wszystkich wymaganych zgód i 

oświadczeń do dnia 24.11.2022 r. (czwartek). 

• Polisa NNW dla zawodników, organizator nie ubezpiecza uczestników  
zawodów od NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w    

przypadku wypadków i ich następstw. 
• W przypadku nieobecności zawodnika na treningu z np. z powodu 

choroby itp. w czasie rozdawania informacji o zapisach na zawody nie 
zwalnia opiekuna z przestrzegania powyższych warunków i terminów. 

• Wejście na halę sportową - TYLKO - w obuwiu zmiennym !!! 
• Trenerzy sekundujący podczas walk obowiązkowo muszą posiadać długie 

spodnie dresowe. Trenerzy w spodenkach lub jeansach itp. nie będą 
mogli sekundować walk. 

- Nie uregulowanie wpłat, nie wpisanie na listę (wpisanie kat., 
wzrostowych, daty urodzenia, konkurencji itp.) oraz nie oddanie zgód i 



 

KS MISTRAL | Strona 6 z 10 

 

oświadczeń w terminie automatycznie skutkuje wykreśleniem 

uczestnika z zawodów. Po ustalonym terminie nie będą zbierane 
opłaty, zgody, oświadczenia oraz nie będą przyjmowane zapisy. 

Termin zgłoszeń :  
Drodzy rodzice bardzo proszę podejść rzetelnie do tematu. Jeśli zapisują 

Państwo dziecko w ostatniej chwili to bardzo utrudnia proces rejestracji. Klub 
musi przygotować listy startowe, podzielić dzieci na kategorie oraz musi 

wykonać szereg czynności aby turniej mógł przebiec sprawnie i szybko. 

 
Jeśli czekają Państwo do ostatniej chwili to może się okazać, że z jakiegoś 

powodu nie mogą pojawić się Państwo na treningu w ostatnim dniu zapisów. 
Najczęściej tak się dzieje ponieważ dziecko zachoruje lub pojawiła się inne 

zdarzenie, które uniemożliwiło dotarcie na zajęcia. Ponadto gdy czekacie 
Państwo do ostatniej chwili to dziecko jest rejestrowane w pośpiechu przez co 

mogą pojawić się pomyłki (klub może wpisać dziecko do złej kategorii 
wiekowej albo jak to się czasami zdarzało w ogóle nie zgłosić dziecka). Aby 

uniknąć nerwów, płaczu i rozgoryczenia dzieci bardzo proszę tego nie 
zaniedbać. Proszę wziąć pod uwagę, że osoby z naszego klubu, które będą  

odpowiadały za różne rzeczy  przed zawodami i w trakcie zawodów też mają 
swoje prywatne życie, pracę, rodziny, dzieci. Na wszystkie rzeczy związane z 

zawodami muszą poświęcić swój wolny czas kosztem innych czynności. Proszę 
czytać  uważnie i przestrzegać terminów. 

 

Aby uniknąć błędów i poprawek w kartach podczas trwania konkurencji, co  
znacznie wydłuża czas turnieju ostateczny termin zgłoszeń zawodników to 

24.11.2022 r. (czwartek) Zgłoszeń można dokonywać podczas treningów 
oraz pisząc na adres mailowy: zawody.ksmistral@gmail.com w tytule 

wiadomości należy wpisać „ZGŁOSZENIE NA ZAWODY”. W wiadomości należy 
podać: 

  
1. Imię i nazwisko zawodnika 

2. Płeć (mężczyzna, kobieta) 
3. Rok urodzenia  

4. Dokładny wzrost (należy zmierzyć dziecko, a nie podawać rozmiar z metki na 
koszulce) 

5. Kategorię wzrostową (należy podać kategorię wzrostową w której mieści się 
zawodnik). 

6. Konkurencje, w których startuje zawodnik (soft kalaki,  semi hogo, techniki 

specjalne, techniki szybkościowe) 
7. Posiadany stopień CUP 

 

Wykaz kategorii znajduje się powyżej. Proszę podawać kategorię w jakiej 

dziecko startuje oraz dokładny wzrost. Prosimy aby dokładnie zmierzyć dziecko 
a nie podawać wzrostu np. z metki na koszulce. W przypadku podania błędnej 

kategorii wzrostowej zawodnik może być nie dopuszczony do konkurencji. 

Prosimy również aby nie dublować zgłoszeń tzn. nie wpisywać się na listę kiedy 
zgłoszenie zostało wysłane e-mailem lub odwrotnie. 

 
 

mailto:ksmistral@gmail.com
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Poniżej format wiadomości w jakiej powinien być zgłoszony zawodnik: 

Przykłady: 
 
A 
 

1. Imię i nazwisko: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz 

2. Płeć: mężczyzna 

3. Rok urodzenia: 2014 
4. Dokładny wzrost: 137 cm 

5. Kategoria wzrostowa: -140 cm 
6. Konkurencje: walki soft, techniki specjalne, techniki szybkościowe 

7. Posiadany stopień: 7.1 CUP 
 
B 
 

1. Imię i nazwisko: Anna Kowalska 

2. Płeć: kobieta 
3. Rok urodzenia: 2017 

4. Dokładny wzrost: 111 cm 
5. Kategoria wzrostowa: -115 cm 

6. Konkurencje: walki soft,  techniki specjalne, techniki szybkościowe 
7. Posiadany stopień: 10 CUP  

 

Godziny rozpoczęcia zawodów:  
Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00. Zawodnicy i widzowie stawiają się między 
godziną 8:00 a 8:30 (nie wcześniej). Osoby przychodzące wcześniej nie będą 
wpuszczane na teren hali sportowej. 
 

Sprawy różne:  
- Posiłki. Na hali podczas zawodów prawdopodobnie będzie otwarty całodzienny 

punkt cateringowy serwujący sprawdzone na wcześniejszych edycjach imprezy 
smaczne posiłki.  

 
Uwagi: 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty w programie imprez oraz do 
łączenia i zmian w kategoriach, które tego wymagają w zależności od ilości 

zgłoszonych zawodników. 

 
Ważne:  

Drodzy Rodzice/Zawodnicy. 
 

Mistral Winter Cup to turniej skierowany do najmłodszych zawodników. 
Stawiamy na świetną zabawę, a nie na wynik dlatego wszystkie dzieci 

uczestniczące w turnieju bez względu na to czy zdobędą I-III miejsce 
otrzymują pamiątkowe medale oraz dyplomy. Zachęcamy do startu najmłodsze 

dzieci oraz osoby ćwiczące bardzo krótko ponieważ zawody to świetna okazja 
aby dzieci mogły poznać i poczuć smak rywalizacji sportowej oraz szybko 

oswoić się z niepotrzebnym stresem. Ponadto z powodu panującej sytuacji 
zawody taekwon-do nie odbywały się przez 1,5 roku dlatego najbliższy turniej 

jest idealną okazją aby móc ponownie uczestniczyć w rywalizacji sportowej. 
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Dzieci na początku mają także bardzo wyimaginowany obraz zawodów a 

niepotrzebnie bo startują tylko w trzech konkurencjach:  
 

✓ Techniki szybkościowe (kopnięcia na czas w tarczę) 
✓ Techniki specjalne (kopnięcia z wyskoku kto wyżej) 

✓ Walki soft kalaki (walka na makarony piankowe) 

 

Wszystkie te konkurencje są dobrze znane dzieciom ponieważ ćwiczą je na 

treningach. Na zwodach nie ma nic czego by dzieci wcześniej nie ćwiczyły. Na 
naszej stronie klubowej www.ksmistral.pl w zakładce „FILMY” mogą Państwo 

zobaczyć jak wyglądają takie zawody.  
 

Myślą klubu jest motto założyciela Międzynarodowego Komitetu  
Olimpijskiego, twórcy nowożytnych Igrzysk Olimpijskich barona Pierra de 

Coubertina - „Istotą igrzysk nie jest zwyciężyć, ale wziąć udział”. Fajnie 

jeśli dziecko wróci z medalem ale równie fajnie jeśli dziecko wróci zadowolone i 
z nowym doświadczeniem. Niejednokrotnie dziecko po zawodach zmienia się 

mentalnie. Jest bardziej zmotywowane i pomału zaczyna rozumieć czym jest 
wytrwałość i zaangażowanie. My tak podchodzimy do dzieci i mamy nadzieję, 

że Państwo też 😉 Zawody dla widzów są bezpłatne. Rodzice i inne osoby 

mogą oglądać zmagania dzieci z trybun o ile nie zostaną wprowadzone nowe 
przepisy. Rodzice, widzowie nie mają wstępu na plansze. Na planszach mogą 

tylko przebywać trenerzy, zawodnicy, sekundanci, opiekunowie z klubu. 
Podczas zawodów dzieci znajdują się pod opieką rodziców/prawnych 

opiekunów. Na miejscu osoby z klubu zapewniają opiekę podczas konkurencji, 
pomagają dzieciom się przebrać i zapewnią pomoc w 

innych czynnościach. 
 

Kiermasz ciast (zbiórka dla zawodników) 
Podczas zawodów Mistral Winter Cup oraz Śląska Liga Kickboxingu Klub 

planuje zorganizować Kiermasz Ciast, z którego cały dochód zostanie 

przeznaczony na rzecz naszych zawodników (opłaty za transport na zawody, 
wpisowe, noclegi itp). Chcielibyśmy w ten sposób pomóc naszym zawodnikom 

w realizacji marzeń, ułatwić rozwój i przyśpieszyć sportową karierę. 
Zwracamy się z prośbą do Rodziców o  upieczenie  ciast, ciasteczek lub innych 

wypieków na kiermasz ciast. Prosimy, aby ciasta nie były z kremami czy bitą 
śmietaną. Najlepiej  dostarczyć: serniki, ciasteczka, bezy, muffinki, rogaliki, 

drożdżówki itp. 
Wypieki będzie można przynosić do Hali Sportowej w Łagiszy: 

• w piątek 2 grudnia od godz. 18:00 do godz. 20:00 
• w sobotę 3 grudnia od godz. 8:00 do godz. 11:00 

• w niedzielę 4 grudnia od godz. 8:00 do godz. 11:00 
 

Chętnych rodziców, którzy chcą wesprzeć Klub proszę o przesłanie zgłaszania 
na adres e-mailem biuro.ksmistral@gmail.com  w tytule wiadomości 

wpisując "KIERMASZ CIAST", a w treści wiadomości podając: 

• Imię i nazwisko 
• Nazwę ciasta lub innego wypieku oraz ilość 

• Dzień dostarczenia ciasta do Hali Sportowej w Łagiszy. 

http://www.ksmistral.pl/
mailto:biuro.ksmistral@gmail.com
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Przykład: 

• Jerzy Nowak 
• 1 ciasto marchewkowe, 10 rogalików z dżemem 

• piątek 
  

Każdy Rodzic otrzyma informację zwrotną na swoje zgłoszenie oraz kontakt do 
osoby z Klubu, która będzie odpowiedzialna za kiermasz. 
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OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB 

NIEPEŁNOLETNICH 
MISTRAL WINTER CUP 

Będzin 03.12.2022 r. 

 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem prawnym opiekunem 

  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko zawodnika) 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

(ROK URODZENIA)                                                                            

………………………………………………………………. 

(STOPIEŃ SZKOLENIOWY ) 

 

 

oraz, że zapoznałem(am) się z regulaminem zawodów i wyrażam zgodę na udział wyżej 

wymienionego podopiecznego w wcześniej wymienionym turnieju. Jestem świadom(a), że 

taekwondo, tak jak każdy sport, obarczony jest ryzykiem utraty zdrowia, jednocześnie 

zwalniam z jakiejkolwiek odpowiedzialności z zaistniałego wypadku macierzysty klub, który 

podopieczny reprezentuje oraz organizatorów i opiekunów. Oświadczam, że nie będę 

występował(a) z żadnymi roszczeniami prawnymi oraz finansowymi wobec wyżej 

wymienionych. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego, w 

szczególności w formie zdjęć oraz nagrań wideo, w celach szkoleniowych, marketingowych 

oraz reklamowych, w szczególności na umieszczanie wizerunku na plakatach, banerach 

oraz publikowanie w internecie. 

Oświadczam również, że mój podopieczny jest w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, 

czuje się dobrze, jest zdrowy jego stan zdrowia pozwala na udział w rywalizacji sportowej 

oraz nie stanowi zagrożenia dla jego samego (jej samej), przeciwników ani innych osób 

przybywających na miejscu zawodów. Mój podopieczny ubezpieczony jest od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Oświadczam również, że powyższe informacje są prawdziwe 

oraz są zgodne  ze stanem faktycznym. 

 

 

…..…….………………………………..    …………………………………………………………...    ………………………………………………………..             

(Miejscowość i  data)              (Podpis matki / opiekuna prawnego)        (Podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 


