
          Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

      i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

              w Kostrzynie nad Odrą    w m-cu  GRUDZIEŃ  2018  r. 
 

1.  Mecz o mistrzostwo I ligi mężczyzn w tenisie stołowym UKS „Warta” Kostrzyn 

nad Odra – Poltarex Pogoń Lębork – współorganizacja z zarządem UKS 

„Warta”. 

- termin: 01.12.2018 r. godz. 16.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- udział dwóch drużyn, 12 osób. 

  

2. II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny seniorek i seniorów w tenisie stołowym  

    – współorganizacja z zarządem UKS „Warta”. 

- termin: 02.12.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 60 osób. 

 

3. II Mikołajkowy bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych. 

- termin: 06.12.2018 r. godz. 16.30, 

- start i meta Plac Wojska Polskiego, 

- planowany udział około  250 osób. 

 

4. Ogólnopolski Mikołajkowy turniej piłkarski chłopców w kategorii orlik  

o „Puchar Burmistrza”. 

 - termin: 08.12.2018 r. godz. 9.30, 

 - hala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkół przy ul. KEN 2, 

 - planowany udział 10 drużyn z woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego,  

   około 120 chłopców. 

 

5.  Choinkowy turniej karate dziewcząt i chłopców – współorganizacja z zarządem 

Kostrzyńskiego Klubu Karate 

- termin: 15.12.2018 r. godz. 11.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 60 osób . 

 

6. Gwiazdkowy turniej zapaśniczy chłopców szkół podstawowych o „Puchar 

Burmistrza”.  

- termin: 19.12.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział około 70 osób. 

 

7. 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 - 31.12.2018  r., 

          - zgodnie z harmonogramem  zajęć treningowych, 

          - hala i stadion sportowy MOSiR  przy ul. Niepodległości 1, hala sportowa MOSiR  

            przy ul. Wojska Polskiego 6,  

          - planowany udział 200 - 220 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć sportowych. 

 

      8.  Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji imprez  

     sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich. 

   TENIS STOŁOWY 

   01.12. godz. 12.00 IV liga mężczyzn UKS „Warta” IV – GKS „Gorzovia” III Gorzów 

              godz. 12.00  V liga mężczyzn UKS „Warta” V    – KS II Lubikowo, 

              godz. 17.00  II liga mężczyzn UKS „Warta” II    – ZKS Drzonków III 

   15.12. godz. 12.00 IV liga mężczyzn UKS „Warta” III – LUKS „Pełcz II Górki  

                                                                                               Noteckie 

              godz. 17.00 II liga mężczyzn UKS „Warta” II  – LZS „Orion Branda” Bukowice  

                                                                                                 

    

 

 


