Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych
organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
w m-cu LISTOPAD 2017 r.
1. Turniej piłki siatkowej mężczyzn z okazji Święta Niepodległości 11 o „Puchar
Burmistrza” – współorganizacja z zarządem TS „Wena”.
- termin: 04.11.2017 r. godz. 10.00,
- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,
- udział 4 zespołów, około 50 osób.
2. Turniej halowej piłki nożnej dzieci z okazji Święta Niepodległości.
- termin: 11.11.2017 r. godz. 10.00 – 16.00,
- hala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkół przy ul. KEN 2,
- planowany udział około 200 dziewcząt i chłopców.
3. XXXX Jubileuszowy turniej brydża sportowego „Złoty Liść Jesieni” o „Puchar
Burmistrza”.
- termin: 12.11.2017 r. godz. 10.00,
- restauracja PUB „Rampa” przy ul. Mickiewicza,
- planowany udział około 80 osób.
4. Jesienny „Bieg po zdrowie” z okazji Święta Niepodległości
- termin: 12.11.2017 r. od godz. 10.00,
- start i meta przy ul. Kopernika,
- planowany udział około 200 dziewcząt i chłopców.
5. Mecz o mistrzostwo II ligi futsalu IKAA MOSiR TS „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą
– KS „Futsal” Piła.
- termin: 18.11.2017 r. godz. 18.00,
- hala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkół przy ul. KEN 2,
- udział 2 zespołów, około 30 osób.
6. II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny juniorek i juniorów w tenisie stołowym.
- termin: 19.11.2017 r. godz. 10.00,
- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,
- planowany udział około 80 dziewcząt i chłopców.
7. Mecz o mistrzostwo LOTTO Superligi tenisa stołowego mężczyzn UKS „Warta”
Kostrzyn nad Odrą – ZKS „Palmiarnia” Zielona Góra – współorganizacja z zarządem
UKS „Warta”.
- termin: 21.11.2017 r. godz. 18.00,
- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,
- udział 2 zespołów, około 10 osób.

8. Finał mistrzostw województwa Lubuskiego Pucharu Polski w futsalu.
- termin: 25.11.2017 r. godz. 10.00,
- hala widowiskowo - sportowa Zespołu Szkół przy ul. KEN 2,
- planowany udział 4 zespołów, około 60 osób.
9. Mecz o mistrzostwo LOTTO Superligi tenisa stołowego mężczyzn UKS „Warta”
Kostrzyn nad Odrą – „Morliny” Ostróda – współorganizacja z zarządem UKS
„Warta”.
- termin: 28.11.2017 r. godz. 18.00,
- ha sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,
- udział 2 drużyn, około 10 osób.
10. Udostępnienie obiektów sportowych dla potrzeb organizacji zajęć
treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń sportowych: SKF „Olimp”,
UKS „Jedynka”, UKS „Warta”, TS „Celuloza”, UKS „Dwójka”, UKS
„Czwórka”, MUKS „Przyjaciół Sportu”, UKS „Celuloza”, AFLP Dariusz
Dudka, Kostrzyński Klub Karate, SKF Aikido Renshu, TS „Wena”.
- termin: 01 – 30.11.2017 r.,
- zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych,
- hala sportowa i stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11, hala
sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6,
- planowany udział 240 - 260 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć.
11. Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji
imprez sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich:
PIŁKA NOŻNA
04.11. godz. 11.00 – mecz o mistrzostwo trampkarzy
UKS „Dwójka” – „Steinpol Ilanka” Rzepin
11.11. godz. 14.00 – mecz o mistrzostwo klasy „A” seniorów
TS „Celuloza” – „Zorza” Kowalów
TENIS STOŁOWY
18.11. godz. 14.00 - mecz o mistrzostwo IV ligi
UKS „Warta” III – „Stal” Sulęcin
godz. 16.00 - mecz o mistrzostwo III ligi
UKS „Warta” II – „Spójnia” Ośno Lub.
12. Udział szkolnych reprezentacji Miasta Kostrzyn nad Odrą w finałach
Powiatowej Spartakiady Młodzieży:
14.11. Ściechów - finał PSM w drużynowym tenisie stołowym dzw. i chł.
rocznik 2002 – 2004 szkół podstawowych,
06.11. Ściechów - finał PSM w drużynowym tenisie stołowym dzw. i chł.
rocznik 2005 i mł. szkół podstawowych.

