
 

          Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

      i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

              w Kostrzynie nad Odrą    w m-cu  GRUDZIEŃ  2021  r. 
 

1.  Turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich o „Puchar Dyrektora MOSiR”. 

- termin: 04.12.2021 r. godz. 10.00, 

- hala widowiskowo – sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział 6 drużyn, około 60 osób. 

  

2.  Mikołajkowo – charytatywne turnieje piłkarskie skrzatów, żaków i młodzików  

– współorganizacja z zarządem UKS „Celuloza”.  

- termin: 05.12.2021 r. godz. 10.00 – 16.00 

- hala widowiskowo – sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8, boisko piłkarskie  

  orlika przy SP 1, 

- planowany udział 22  zespołów, około 220 dzieci.  

 

3.  Rodzinny Mikołajkowy Bieg Rekreacyjny.   

- termin: 05.12.2021 r . godz.15.00, 

- start i meta w parku miejskim przy fontannie,  

- planowany udział około 100 osób. 

 

4. Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej orlików – rocznik 2011 – 2012  

    o „Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą”. 

    - termin: 11.12.2021 r. godz. 10.00, 

    - hala widowiskowo – sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8, 

    - planowany udział 10 drużyn, około 120 osób. 

 

5. Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej skrzatów rocznik 2015 i mł. o „Puchar 

Prezesa K-S SSE”. 

- termin: 12.12.2021 r. godz. 10.00, 

- hala widowiskowo – sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział 10 drużyn, około 120 osób. 

 

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

Kostrzyńskiego Klubu Karate. 

- termin: 18.12.2021 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 60 osób. 

 

7. Charytatywny turniej halowej piłki nożnej pracowników zakładów pracy  

o „Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą”. 

- termin: 18.12.2021 r. godz. 10.00, 

- hala widowiskowo – sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział 8 drużyn, około 80 osób. 

     



8. Gwiazdowy turniej zapaśniczy dzieci i młodzieży kostrzyńskich szkół 

podstawowych. 

- termin: 21.12.2021 r. godz. 10.00, 

- hala widowiskowo – sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 70 osób. 

 

9. Nieodpłatne udostępnienie obiektów  sportowych dla potrzeb zajęć  

           treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń kultury fizycznej:     

           SKF  „Olimp”, UKS „Jedynka”, UKS „Warta”, TS „Celuloza”, Akademia  

           Futbolu Kostrzyn, UKS „Czwórka”, UKS „Celuloza”, MUKS „Przyjaciół  

           Sportu”, SKF Aikido Renshu, Kostrzyński Klub Karate. 

          - termin:  01 - 31.12.2021  r., 

          - zgodnie z harmonogramem  zajęć treningowych, 

          - hala i stadion sportowy MOSiR  przy ul. Niepodległości 11, hala sportowa MOSiR  

            przy ul. Wojska Polskiego 6, hala widowiskowo - sportowa KCSzZ przy  

            ul. Mickiewicza 8,    

          - planowany udział 180 - 220 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć sportowych. 

 

10.  Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji imprez  

      sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich. 

     TENIS STOŁOWY 

     11.12. godz. 10.00 – mecz o mistrzostwo IV ligi  

                                       UKS „Warta” I  – „Gorzovia” IV Gorzów Wlkp. 

                                       UKS „Warta” II – „Pełcz” II Górki Noteckie 

                                       

     


