
 
                   Program imprez sportowo-rekreacyjnych 

            „Ferie z MOSiR-em” 
 
20.01.2014r. 

 Zimowa Akademia Karate sala przy  ul. Łokietka /SP9/ godz. 17.00 
22.01.2014 r. 

 Turniej Tenisa Stołowego w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych 
       sala przy ul. Sportowej 1 w Sieradzu – stadion MOSiR 

- początek godz. 10.00, zgłoszenia przed turniejem 
 Zimowa Akademia Karate sala przy  ul. Łokietka /SP9/ godz. 17.00 

23.01.2014 r.  
 Halowy Turniej Piłki Nożnej – w kat. szkół ponadgimnazjalnych  

          sala przy ul. Mickiewicza w Sieradzu /JW/  
- początek godz. 09.00, zgłoszenia do dn.21.01.2014r. (MOSiR tel:43 822-38-82) 

24.01.2014r.  
    •   Turniej Koszykówki w kat. dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych  

     sala przy ul. Łokietka/SP9/ 
- początek godz. 10.00, zgłoszenia przed turniejem 

27.01.2014r. 
 Zimowa Akademia Karate sala przy  ul. Łokietka /SP9/ godz. 17.00 

28.01.2014r. 
    •   Turniej Koszykówki w kat. chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych  

     sala przy ul. Łokietka/SP9/ 
- początek godz. 10.00, zgłoszenia przed turniejem 

29.01.2014 r. 
    • Turniej Tenisa Stołowego w kat. open  
          sala przy ul. Sportowej 1 w Sieradzu – stadion MOSiR 

- początek godz. 10.00, zgłoszenia przed turniejem 
 Zimowa Akademia Karate sala przy  ul. Łokietka /SP9/ godz. 17.00 

30.01.2014r. 
 Halowy Turniej Piłki Nożnej – w kat. szkół gimnazjalnych  

         sala przy ul. Mickiewicza w Sieradzu /JW/ 
- początek godz. 09.00, zgłoszenia do dn.28.01.2014r. (MOSiR tel:43 822-38-82) 

02.02.2014r.  
      •   X Memoriał im. Piotra Kałuziaka w piłce siatkowej  
 - w kat. chłopców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 - w kat. dziewcząt kat. klubowa 
          sala przy ul. Łokietka /SP9/oraz sala przy SP10 
 - początek godz. 10.00– sala przy ul. Łokietka /SP 9/, zgłoszenia do dn. 29.01.2014r. 
         - dotyczy tylko drużyn szkolnych 
 
Ponadto codziennie udostępniamy bezpłatnie w godz. 10.00-15.00 obiekty sportowe 
przy ul. Sportowej w Sieradzu /stadion MOSiR/ 

 sala gimnastyczna, 
 siłownia, 
 stoły do tenisa 

 
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w dniach 20, 22, 24, 27, 29,31 
stycznia o godz. 12.00 będą organizowane kuligi na stadionie ul. Sportowa 1. 
 
 

 


