Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kostrzynie nad Odrą w m-cu GRUDZIEŃ 2017 r.
1. Mecz o mistrzostwo Superligi tenisa stołowego mężczyzn UKS „Warta” Kostrzyn
nad Odrą – „Zooleszcz Gwiazda” Bydgoszcz – współorganizacja z zarządem
z UKS „Warta”.
- miejsce: hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,
- termin: 05.12.2017 r. godz. 18.00,
- udział dwóch drużyn, 10 osób.
2. Rekreacyjny bieg mikołajkowy dzieci, młodzieży i dorosłych.
- termin: 06.12.2017 r. godz. 16.30,
- Plac Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą,
- planowany udział około 200 osób.
3. Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej dzieci rocznika 2007 – 2008 o „Puchar
Burmistrza”.
- termin: 09.12.2017 r. godz. 9.00,
- hala widowiskowo - sportowa Zespołu Szkół przy ul. KEN 2,
- udział 12 zespołów, 140 osób.
4. Mecz o mistrzostwo II ligi futsalu IKAA MOSiR TS „Celuloza” Kostrzyn nad
Odrą – PAOLO Gorzów Wlkp.
- termin: 10.12.2017 r. godz. 17.00,
- hala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkół przy ul. KEN 2,
- udział 2 drużyn, około 28 osób.
5. Mecz o mistrzostwo II ligi futsalu IKAA MOSiR TS „Celuloza” Kostrzyn nad
Odrą – „Red Dragons II” Pniewy.
- termin: 15.12.2017 r. godz. 19.00,
- hala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkół przy ul. KEN 2,
- udział dwóch zespołów, około 28 osób.
6. Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej chłopców o „Puchar Prezesa UKS
„Celuloza” – współorganizacja z UKS „Celuloza”.
- termin: 16.12.2017 r. godz. 9.00,
- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,
- planowany udział 6 drużyn, około 70 osób.
7. Mecze piłki siatkowej młodziczek z udziałem zespołów: UKS „Dwójka” Kostrzyn
nad Odrą, UKS „13” Zielona Góra i UKS „Ares I” Nowa Sól.
- termin: 17.12.2017 r. godz. 10.00,
- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,
- udział 3 zespołów, około 40 osób.

8. Nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych dla potrzeb zajęć
treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń kultury fizycznej:
SKF „Olimp”, UKS „Jedynka”, UKS „Warta”, TS „Celuloza”, AF Lech Poznań
Dariusz Dudka, UKS „Dwójka”, UKS „Czwórka”, UKS „Celuloza”, MUKS
„Przyjaciół Sportu”, SKF Aikido Renshu.
- termin: 01 – 31.12. 2017 r.,
- zgodnie z harmonogramem zajęć treningowych,
- hala i stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11, hala
sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6,
- planowany udział 200 - 230 osób w każdym dniu prowadzonych
zajęć sportowych.
9. Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji
i przeprowadzenia imprez sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich:
TENIS STOŁOWY
02.12. godz. 14.00 – mecz o mistrzostwo IV ligi
UKS „Warta” IV – GKS „Gorzovia” III Gorzów Wlkp.
16.12. godz. 14.00 – mecz o mistrzostwo IV ligi
UKS „Warta” IV – „FSL Aktywni dla Powiatu” Słubice
16.00 – mecz o mistrzostwo III ligi
UKS „Warta” II – „Kijowianka” Kije.
10. Udział szkolnych reprezentacji Miasta Kostrzyn nad Odrą w finałach
Powiatowej Spartakiady Młodzieży, Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
12.12.2017 r. godz. 9.00 Zielona Góra – finał LOM w tenisie stołowym – udział
reprezentacji Szk. Podst. nr 2.

