
      Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

   i współorganizowanych przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

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

1.  37. Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej mężczyzn o 

„Puchar Burmistrza”. 

 - termin: 03.02.2018 r. godz. 9.30, 

 - hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6 

 - udział 6 drużyn, 70 mężczyzn. 

 

2.  Turniej halowej piłki nożnej chłopców rocznika 2007 „Lech Poznań Cup” 

- termin: 04.02.2018 r. godz. 9.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział 6 drużyn, 80 zawodników. 

 

3.  Turniej halowej piłki nożnej chłopców rocznika 2003 – 2004 „Lech Poznań 

Cup”. 

- termin: 04.02.2018 r. godz. 13.30, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział 6 drużyn, 80 zawodników. 

 

4. X. Indywidualna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Seniorów o „Puchar 

Dyrektora MOSiR”. 

- termin: 08.02.2018 r. godz. 11.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział około 40 kobiet i mężczyzn.  

 

5.  20. Indywidualne mistrzostwa województwa lubuskiego seniorek i seniorów  

w tenisie stołowym. 

- termin: 11.02.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6,  

- planowany udział 60 kobiet i mężczyzn. 

 

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

Odrą – „Orlik” Mosina. 

- termin: 11.02.2018 r. godz. 17.00, 

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

- udział dwóch zespołów,  24 zawodników. 

 

7. Halowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych klas I – III o „Puchar 

Zimy,2018” – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 13.02.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 50 dziewcząt i chłopców. 

 



8. Wyjazd dzieci i młodzieży na basen „Słowianka” do Gorzowa Wlkp. – „Ferie 

zimowe na sportowo”. 

- termin: 14.02.2018 r. godz. 9.00, 

- basen „Słowianka” w Gorzowie Wlkp. 

- planowany udział  46 dziewcząt i chłopców. 

 

9. Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych klas IV – 

VI o „Puchar Zimy’2018” – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 15.02.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział 50 dziewcząt i chłopców. 

 

10.  Grand Prix dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym o Puchar Zimy’2018” - 

„Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 16.02.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 30 dziewcząt i chłopców. 

 

11.  I Memoriał im. Marcina Bąka w tenisie stołowym -  turniej open kobiet i 

mężczyzn o „Puchar Burmistrza” – współorganizacja z zarządem UKS „Warta”. 

- termin: 17.02.2018 r. godz. 11.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 40 kobiet i mężczyzn. 

 

12.  I Memoriał im. Marcina Bąka w tenisie stołowym – turniej w kategoriach 

młodzieżowych i dla dorosłych o „Puchar  Dyrektora MOSiR”. 

- termin: 18.02.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 60 osób. 

 

13.  Wyjazd dzieci i młodzieży na basen „Słowianka” do Gorzowa Wlkp. – „Ferie   

 zimowe na sportowo”. 

- termin: 21.02.2018 r. godz. 9.00 , 

- basen „Słowianka” w Gorzowie Wlkp., 

- planowany udział 46 dziewcząt i chłopców. 

 

14.  Turnie zapaśniczy oraz mocowanie na macie  chłopców szkół podstawowych o 

„Puchar Zimy’2018” – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 22.02.2018 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział około 60 chłopców. 

 

15.  Mecz o mistrzostwo superligi tenisa stołowego mężczyzn UKS „Warta” 

Kostrzyn nad Odrą – „3 S Polonia” Bytom. 

- termin: 23.02.2018 r. godz. 18.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 



- udział dwóch drużyn, 8 zawodników. 

 

16.  XVI Mistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej  

 o „Puchar Dyrektora MOSiR”. 

- termin: 24 – 25.02.2018 r. od godz. 9.30, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział 8 drużyn, około 100 zawodników. 

  

17. 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, TS „Wena”. 

          - termin:  01 - 28.02. 2018  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. 

 

    18.  Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji imprez  

     sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich. 

    TENIS STOŁOWY – hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11  

    10.02. godz. 10.00 – mecz o mistrzostwo IV ligi mężczyzn 

                                     UKS „Warta” IV  –  „Gorzovia” V Gorzów Wlkp., 

                      

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

         Spartakiady Młodzieży, Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

         07.02. Lipki Wielkie – mini koszykówka chł.                       - szkoły podstawowe 

         27.02. Kostrzyn nad Odrą – mini piłka ręczna  dzw.          - szkoły podstawowe  

         28.02. Kostrzyn nad Odrą – mini piłka ręczna chł.             – szkoły podstawowe               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


