
      Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

   i współorganizowanych przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

             w Kostrzynie nad Odrą    w m-cu  SIERPIEŃ  2019  r. 
 

1.  Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski Drużyn Woodstockowych „Wykopmy 

rasizm ze stadionów” o „Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą” – 

współorganizacja ze stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”. 

- miejsce: tereny pola Przystanku Pol’and’Rock, 

- termin: 1 – 2.08.2019 r. godz. 10.00 – 14.30, 

- planowany udział 16 zespołów, około 140 osób. 

 

2. Spartakiada sportowo – rekreacyjna emerytów, rencistów i osób 

niepełnosprawnych o „Puchar Dyrektora MOSiR” – współorganizacja  

z zarządem stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem”. 

- miejsce: stadion sportowy przy ul. Niepodległości 11, 

- termin: 21.08.2019 r. godz. 10.30, 

- planowany udział 10 zespołów, około 70 osób. 

 

3. „Kostrzyńska Dziesiątka Kajakowa” o „Puchar Burmistrza” – 

współorganizacja z zarządem Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych. 

- miejsce: start i meta przystań wodna „Delfin” 

- termin: 24.08.2019 r. godz. 10.00, 

- planowany udział około 40 osób. 

 

4. Otwarte mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą kobiet i mężczyzn w wędkarstwie 

spławikowym o „Puchar Burmistrza” – współorganizacja z zarządem PZW 

Koła Wędkarskiego  nr 3. 

- miejsce cypel na rzece Warta, 

- termin: 25.08.2019 r. godz. 7.00, 

- planowany udział około 50 kobiet i mężczyzn. 

 

5. Euroregionalny turniej piłkarski orlików – chłopcy rocznika 2009 – 2010  

„RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”  o „Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn 

nad Odrą”. 

- miejsce: stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą, 

- termin: 25.08.2019 r. godz. 9.30, 

- planowany udział 16 zespołów, około 200 osób. 

 

6. Festiwal piłkarski dzieci w kategoriach wiekowych skrzat: 2013 – 2014 r.,  

 Żak: 2011 – 2012 r. i orlik: 2009 – 2010 r. pod patronatem Burmistrza Miasta   

 Kostrzyna nad Odra oraz Starosty Powiatu Gorzowskiego 

     - termin: 31.08.2019 r. godz. 10.00 

     - stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11 

     - planowany udział 30 drużyn, około 400 osób. 

 



7.  Nieodpłatne udostępnienie obiektów  sportowych dla potrzeb zajęć  

            treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń kultury fizycznej:     

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

           UKS  „Dwójka”, UKS „Czwórka”, UKS „Celuloza”. 

          - termin:  01 - 31.08. 2019  r., 

          - zgodnie z harmonogramem  zajęć treningowych, 

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

            ul. Wojska Polskiego 6,     

          - planowany udział 100 - 120 osób w każdym dniu prowadzonych 

            zajęć sportowych. 

 

8.  Udostępnienie basenu odkrytego dla dzieci i młodzieży. 

- termin: 01 – 31.08.2019 r. godz. 10.00 – 18.00 

- ośrodek rekreacyjny przy ul. Fabrycznej 5, 

- planowany udział ok. 200 osób w każdym dniu. (pobyt osób  uzależniony od   

  warunków pogodowych) 

 

9.  Przygotowanie obiektów w poczet organizacji imprez sportowych w ramach 

rozgrywek mistrzowskich: 

PIŁKA  NOŻNA 

10.08. godz. 18.00 – mecz I rundy Pucharu Polski na szczeblu OZPN  

                                  TS „Celuloza” – „Warta” II Gorzów Wlkp. 

           17.08. godz. 15.00 – mecz o mistrzostwo klasy A seniorów 

                                             TS „Celuloza” – „Lubniewiczanka” Lubniewice 

           28.08. godz. 17.00 – mecz II rudy Pucharu Polski na szczeblu OZPN 

                                             TS „Celuloza” – „Toroma” Torzym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


