
      Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

   i współorganizowanych przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

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

1.  Turniej halowej piłki nożnej chłopców rocznika 2012 i młodsi o „Puchar 

Burmistrza i Dyrektora MOSiR” – współorganizacja z zarządem FA LP Dariusz 

Dudka. 

 - termin: 03.03.2018 r. godz. 10.00,  

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

 - planowany udział 10 drużyn, około 120 osób. 

2. XVI Mistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy halowej piłce nożnej drużyn 

męskich o „Puchar  Dyrektora MOSiR”. 

- termin: 03.03.2018 r. godz. 9.30 – 15.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- udział 6 drużyn, około 70  osób. 

3. Finały Powiatowej Spartakiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt. 

- termin: 07.03.2018 r. godz. 9.30, 

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

- planowany udział 8 drużyn, około 80 dziewcząt. 

4. Eliminacje strefowe do ogólnopolskiego turnieju „Kinder + Sport” w mini 

siatkówce dziewcząt o „Puchar Burmistrza”. 

- termin: 17.03.2018 r. godz. 10.00, 

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

- planowany udział około 100 osób. 

5. Mecz o mistrzostwo II ligi futsalu IKAA MOSiR TS „Celuloza” – KKF Konin. 

- termin: 18.03.2018 r. godz. 18.00,  

- hala widowiskowo - sportowa Zespołu szkół przy ul. KEN 2, 

- udział dwóch zespołów, około 26  osób.  

6.   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 - 31.03. 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 240 - 260 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć sportowych.   

7. Przygotowanie obiektów MOSiR  w poczet organizacji imprez sportowych  

w ramach rozgrywek mistrzowskich.          

PIŁKA NOŻNA 

         24.03. godz. 14.00 – mecz o mistrzostwo klasy „A” seniorów 

         TS „Celuloza” – „Lubniewiczanka” Lubniewice 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


