
          Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

      i współorganizowanych przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

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

1. Finały Powiatowej Spartakiady Młodzieży rocznika 2007 i mł. w piłce nożnej 

chłopców.  

 - termin: 08.10.2021 r. godz. 9.30,  

 - stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11,  

 - planowany udział 8 drużyn, około 80 osób. 

2. Finały Powiatowej Spartakiady Młodzieży rocznika 2009 i mł. w piłce nożnej 

chłopców. 

- termin: 11.10.2021 r. godz. 9.30, 

- stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział 8 drużyn, około 80 osób 

3. 43. „Złoty Liść Jesieni - Ogólnopolski turniej brydża sportowego – otwarte 

mistrzostwa par województwa lubuskiego o „Puchar burmistrza”. 

- termin: 17.10.2021 r. godz. 10.00, 

- restauracja – PUB „Rampa” 

- planowany udział około 50 osób. 

4. Finały Powiatowej Spartakiady Młodzieży w piłce siatkowej – „czwórki dziewcząt 

i chłopców” rocznika 2009 i mł. 

- termin: 20.10.2021 r. godz. 9.30, 

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

- planowany udział 10 zespołów, około 100 osób. 

5. Finały Powiatowej Spartakiady Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 

rocznika 2007 – 2008. 

- termin: 20.10.2021 r. godz. 9.30, 

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

- planowany udział 11 zespołów, około 120 osób. 

6. Otwarte spinningowe zawody wędkarskie juniorów, kobiet i mężczyzn o „Puchar 

dyrektora MOSiR” - współorganizacja z PZW KW nr 3. 

- termin: 24.10.2021 r. godz. 7.30, 

- rzeka „Odra”, biuro zawodów os. Szumiłowo – przy rzece, 

- planowany udział około 50 osób. 

7. 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. 

          - termin:  01 - 31.10.2021  r., 

          - zgodnie z harmonogramem  zajęć treningowych, 

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

            ul. Wojska Polskiego 6,  hala sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8. 

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

8. Przygotowanie obiektów MOSiR  w poczet organizacji imprez sportowych  

w ramach rozgrywek mistrzowskich.          

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


