
      Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

   i współorganizowanych przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

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

1. III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorek i seniorów w tenisie stołowym  

– współorganizacja z zarządem UKS „Warta”.  

- termin: 07.01.2018 r. godz. 10.00, 

- miejsce: hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 60 kobiet i mężczyzn. 

 

2. Mecz 1/32 Pucharu Polski PZPN w futsalu IKAA MOSiR TS „Celuloza”  

Kostrzyn nad Odrą – „Gwiazda” Ruda Śląska. 

          - termin: 07.01.2018 r. godz. 17.00, 

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

          - udział dwóch drużyn,  26 osób, widzów około 270. 

 

3. Ogólnopolski noworoczny turniej halowej piłki nożnej żaków o „Puchar Starosty 

Powiatu Gorzowskiego” i nagrodę „Przewodniczącego Rady Miasta”. 

- termin: 13.01.2018 r. godz. 9.30, 

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

- udział 12 zespołów, około 150 chłopców. 

 

4. Rekreacyjny bieg dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach WOŚP „Policzyć się  

z cukrzycą.”    

          - termin: 14.01.2018 r. godz. 15.10, 

          - tereny rekreacyjne przy amfiteatrze KCK, zapisy do biegu od godz. 14.00, 

          - planowany udział około 250 osób. 

 

5. Mecz o mistrzostwo II ligi futsalu IKAA MOSiR TS „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą 

– M 40 pl. Poznań. 

- termin: 20.01.2018 r. godz. 18.00, 

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

- udział dwóch drużyn, 24 zawodników. 

 

6. Turniej halowej piłki nożnej skrzata i żaka „LECH CUP” – współorganizacja  

z zarządem FA LP  Dudka. 

 - termin: 21.01.2018 r. od godz. 9.00 do godz. 20.00, 

 - miejsce: hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

 - planowany udział 12 drużyn, około 160 dziewcząt i chłopców. 

 

7. Mistrzostwa 4 Regionalnej Bazy Logistycznej kobiet i mężczyzn  

w tenisie stołowym. 

          - termin: 24 - 25.01.2018 r. godz. 8.30, 

          - hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

          - planowany udział około 50 osób. 



 

8. XXXVII Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej drużyn męskich  

o „Puchar Burmistrza”. 

- termin: 27.01.2018 r. godz. 9.30, 

- miejsce: hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział 12 zespołów, około 120 mężczyzn. 

 

9. Turniej halowej piłki nożnej żaka i orlika „LECH CUP” – współorganizacja  

z zarządem FA LP Dudka”. 

 - termin: 28.01.2018 r. od godz. 9.00 do godz. 18.30, 

 - hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

 - planowany udział 12 drużyn, około  160 chłopców. 

 

10.  Mecz o mistrzostwo ekstraklasy LOTTO  Superliga UKS „Warta” Kostrzyn nad   

 Odrą – „DARTOM  BOGORIA” Grodzisk Mazowiecki – współorganizacja  

 z zarządem UKS „Warta”. 

 - termin: 30.01.2018 r. godz. 18.00, 

 - hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

 - udział dwóch drużyn, 10 osób. 

 

11.  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:  02 – 31.01. 2018  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. 

 

12.  Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji  

    i przeprowadzenia imprez sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich: 

    TENIS STOŁOWY 

    13.01. godz. 16.00 – mecz o mistrzostwo III ligi  

                                      UKS „Warta” II –  „Jofrakuda” II Świebodzin 

    

13.  Udział szkolnych reprezentacji Miasta Kostrzyn nad Odrą  w finałach   

 Powiatowej Spartakiady Młodzieży. 

 03.01.2018 r. godz. 9.30 - finał PSM w koszykówce dziewcząt – udział reprezentacji  

                                            Szk. Podst. nr 1 i nr 3.  

 10.01.2018 r. godz. 9.30 - finał PSM w piłce ręcznej dziewcząt – udział reprezentacji  

                                            Szk. Podst. nr 1 i nr 3. 


