Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kostrzynie nad Odrą w m-cu SIERPIEŃ 2022 r.
1. Festyn – piknik sportowo – rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z okazji 70-lecia włączenia Drzewic do Kostrzyna nad Odrą.
- bieg rekreacyjny, gry i zabawy dla dzieci,
- miejsce: ulica Łączna – zagródek – osiedle Drzewice,
- termin: 13.08.2022 r. – od godziny 16.00.
2. 15. 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: 17.08.2022 r. godz. 11.00,
- planowany udział 8 zespołów, około 60 osób.
3. Gry i zabawy w wodzie. Realizacja zadania w ramach wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych.
- miejsce: ośrodek rekreacyjny – basen odkryty przy ul. Fabrycznej 5,
- termin: 20.08.2022 r. godz. 11.00,
- planowany udział około 50 kobiet i mężczyzn.
4. Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
w zapasach kobiet, mężczyzn w stylu wolnym i klasycznym – współorganizacja
z Krajowym Zrzeszeniem LZS.
- miejsce: hala widowiskowo – sportowa KCSzZ przy ul. Mickiewicza 8,
- termin: 25 - 27.08.2022 r. – zgodnie z programem minutowym,
- planowany udział około 300 zawodniczek i zawodników z 50 klubów.
5. Festiwal piłkarski dzieci „Autunno Cup” w kategoriach wiekowych
Żak- rocznik 2014 i młodsi r. i orlik – rocznik 2012 i młodsi r. pod patronatem
Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą.
- termin: 28.08.2022 r. godz. 10.00,
- stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11,
- planowany udział 24 drużyn, około 360 osób.
6. Nieodpłatne udostepnienie basenu odkrytego dla dzieci i młodzieży.
- ośrodek rekreacyjny – basen odkryty przy ul. Fabrycznej 5,
- termin: 01. – 31.08.2022 r. godz. 10.00 – 18.00,
- planowany udział około 100 – 200 osób w każdym dniu.

7. Nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych dla potrzeb zajęć
treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń kultury fizycznej:
SKF „Olimp”, TS „Celuloza”, „Akademia TS „Celuloza”, UKS „Czwórka”,
UKS „Celuloza”, MUKS „PS”.
- termin: 01 - 31.08. 2022 r.,
- zgodnie z harmonogramem zajęć treningowych,
- hala i stadion sportowy MOSiR przy ul. Niepodległości 11, hala sportowa przy
ul. Wojska Polskiego 6, hala sportowa przy ul. Mickiewicza 8,
- planowany udział 80 - 100 osób w każdym dniu prowadzonych
zajęć sportowych.
8. Przygotowanie obiektów w poczet organizacji imprez sportowych w ramach
rozgrywek mistrzowskich:
PIŁKA NOŻNA
06.08. godz. 16.00 - mecz o mistrzostwo IV ligi seniorów
TS „Celuloza” – „Meprozet” Stare Kurowo
20.08. godz. 17.00* - mecz o mistrzostwo IV ligi seniorów
TS „Celuloza” – „Pogoń” Świebodzin
27.08. godz. 17.00* - mecz o mistrzostwo trampkarzy
TS „Celuloza” – „Czarni” Żagań
*- godzina meczu może ulec zmianie.

