
                      Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych     

       organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek 

                           Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą 

                                    w  m-cu SIERPIEŃ  2018 r. 
                                                                                                                                                                 

1. Antyrasistowskie mistrzostwa Polski drużyn  amatorskich w piłce nożnej 

„POLandROCK Festiwal, 2018” - „Wykopmy rasizm ze stadionów” o „Puchar 

Burmistrza” – współorganizacja ze stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”. 

- termin: 02 – 03.08.2018 r. godz. 11.00 – 14.30, 

     - teren przy scenie głównej, 

     - planowany udział 20 zespołów, około 120 osób. 

 

2. Wędkarskie spławikowe mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą o „Puchar Dyrektora 

MOSiR” – współorganizacja z zarządem PZW Koło Wędkarskie nr 3. 

- termin: 12.08.2018 r. godz. 7.00, 

- rzeka „Warta”, na wysokości Arctic Paper Kostrzyn,  

- planowany udział około 60 osób. 

 

3. Spartakiada sportowo – rekreacyjna seniorów o „Puchar Dyrektora MOSiR”  

– współorganizacja ze stowarzyszeniem „Człowiekiem Jestem”. 

- termin: 16.08.2018 r. godz. 11.00 – 15.00, 

- stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 1,1  

- planowany udział 10 zespołów, około 100 osób. 

 

4. Międzynarodowy turniej piłkarski chłopców „Piłka ponad granicami” 

- termin: 19.08.2018 r. godz. 10.00, 

- stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

- planowany udział 16 drużyn, około 200 osób. 

 

5. Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców o „Puchar Lata” -  impreza 

organizowana w ramach akcji lato 2018. 

- termin: 24.08.2017 r. godz. 10.00, 

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

- planowany udział około 30 osób. 

 

6.  Zawody kajakowe drużyn 1 i 2 osobowych  „Kostrzyńska Dziesiątka Kajakowa”  

- współorganizacja z zarządem KKSW. 

- termin: 26.08.2018 r. godz. 10.00 – start 

- start i meta – przystań wodna „Delfin” 

- planowany udział około 50 osób. 

 

7.   Udostępnienie obiektów sportowych dla potrzeb organizacji zajęć  

      treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń sportowych: SKF „Olimp”,  

      UKS „Jedynka”, UKS „Warta”, TS „Celuloza”, UKS „Dwójka”, UKS  

      „Czwórka”, MUKS „Przyjaciół Sportu”, UKS „Celuloza”, AFLP Dariusz  



      Dudka.  

           - termin: 20 – 31.08.2018 r., 

           - zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych, 

           - stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11 

           - planowany udział 80 - 100 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć. 

 

 7. Przygotowanie obiektów sportowych MOSiR w poczet organizacji     

            imprez sportowych w ramach rozgrywek mistrzowskich: 

      PIŁKA  NOŻNA 

        26.08. godz. 16.00 – mecz o mistrzostwo klasy „A” seniorów 

                                          TS „Celuloza” – FC Kursko.  

         

      

 

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


