
           Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

      i współorganizowanych przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

                 w Kostrzynie nad Odrą    w m-cu  LUTY  2019  r. 
 

1.  XVII. Mistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy  w halowej piłce nożnej 

mężczyzn o „Puchar Burmistrza”. 

 - termin: 02.02.2019 r. godz. 9.30, 

 - hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6 

 - udział 5 drużyn, 60 mężczyzn. 

 

2.  Ogólnopolskie seminarium sportów walki – współorganizacja z zarządem 

Kostrzyńskiego Stowarzyszeniem Sportów Walki  Klub Sportowy „Twierdza” 

- termin: 02.02.2019 r. godz. 12.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział około 60 osób. 

 

3. XIX. Bal Przyjaciół Sportu Zapaśniczego – współorganizacja z zarządem SKF 

„Olimp i UKS „Jedynka” – podsumowanie działalności zapasów w stylu 

klasycznym za 2018 rok. 

- termin: 02.02.2019 r. godz. 20.00, 

- Kostrzyńskie centrum Kultury przy ul. Fabrycznej 5 

- planowany udział około 70 osób. 

 

4.  Turniej 8 kolejki Wojewódzkiej Ligi Piłki Siatkowej Młodziczek  

– współorganizacja z zarządem UKS „Dwójka”. 

- termin: 10.02.2019 r. godz. 11.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- udział 3 drużyn: UKS „Dwójka”  Kostrzyn nad Odrą, SPS Zbąszynek i  Virtus  

  Cool  Comfort Szlichtyngowa - około 40 zawodniczek. 

 

5.  XI. Indywidualna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Seniorów o „Puchar 

     Dyrektora MOSiR” – współorganizacja z zarządem KS „Człowiekiem Jestem”. 

- termin: 13.02.2019 r. godz. 11.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział około 50 kobiet i mężczyzn.  

 

6.  XXXVIII Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej drużyn 

męskich o „Puchar Burmistrza”  - pierwsza runda rozgrywek.  

- termin: 16.02.2019 r. godz. 9.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział 6 drużyn, około 70 zawodników. 

 

7. Ogólnopolskie seminarium sportów walki – współorganizacja z zarządem  

Kostrzyńskiego Stowarzyszenia  Sportów Walki – Klub Sportowy „Twierdza”. 

- termin: 16.02.2019 r. godz. 11.00 – 13.00 i 16.00 – 18.00 

               17.02.2019 r. godz. 10.00 – 12.00 i 12.30 – 14.30 



- hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział około 70 osób. 

 

8. XXI Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego seniorek i seniorów  

w tenisie stołowym – współorganizacja z zarządem UKS „Warta”.  

- termin: 17.02.2019 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 70 kobiet i mężczyzn. 

 

9. Mistrzostwa 4 Regionalnej Bazy Logistycznej w tenisie stołowym kobiet 

i mężczyzn. 

- termin: 19 - 20.02.2019 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,  

- planowany udział 70 kobiet i mężczyzn. 

 

10.  XXXVIII Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej  

 o „Puchar Burmistrza” – runda finałowa. 

- termin: 23.02.2019 r. od godz. 9.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział 6 drużyn, około 70 zawodników. 

  

11.  III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny juniorek i juniorów w tenisie stołowym. 

- termin: 24.02.2019 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 80 zawodniczek i zawodników. 

 

12. 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 - 28.02.2019  r., 

          - zgodnie z harmonogramem  zajęć treningowych, 

          - hala sportowa MOSiR  przy ul. Niepodległości 11 i Wojska Polskiego 6,  

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

 

     13. Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji imprez  

     sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich. 

    TENIS STOŁOWY – hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

    03.02. godz. 18.00 – mecz o mistrzostwo I ligi mężczyzn 

                                      UKS „Warta”   –  KS AZS AWFiS II Gdańsk 

    09.02. godz. 16.00 – mecz o mistrzostwo I ligi mężczyzn 

                                      UKS „Warta” – GKTS Wiązowna 

               godz. 17.00 – mecz o mistrzostwo II ligi mężczyzn 

                                      UKS „Warta” II – KU AZS UE Wrocław 

   16.02. godz. 16.00 – mecz o mistrzostwo I ligi mężczyzn 



                                     UKS „Warta” – ENERGA KTS II Toruń 

              godz. 17.00 – mecz o mistrzostwo II ligi mężczyzn 

                                     UKS „Warta” II – ULKS „MARTEN” Ciechów 

                  

   14. Udział szkolnych reprezentacji Miasta Kostrzyn nad Odrą w finałach Powiatowej  

         Spartakiady Młodzieży, Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

         06.02. Kostrzyn nad Odrą – piłka siatkowa dziewcząt rocznik 2003 - 2005              

         07.02. Kostrzyn nad Odrą – piłka siatkowa chłopców rocznik 2003 – 2005 

         11.02. Bogdaniec                – mini siatkówka chłopców rocznik 2006 i mł. 

         12.02. Bogdaniec                – mini siatkówka dziewcząt rocznik 2006 i mł. 

         13.02. Lipki Wielkie          – piłka koszykowa dziewcząt  rocznik 2003 – 2005 

         20.02. Lipki Wielkie          – mini piłka ręczna dziewcząt rocznik 2006 i mł.               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


