
Kędzierzyn-Koźle 12.1 02020 
(miejsce, data) 

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

1_ Nazwa organizatora: MMKS Kędzienyn-Koźłe, Opolski Okręgowy Związek Pływacki, 

Urząd Miasta Kędzienyn-Koźłe 

2. Nazwa wydarzenia: 

Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny 

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

10.10.2020 Kryta Pływalnia MOSiR w Kędzierzynie-Koźłu w godz. 9.00 -13.00 

4. Zasięg terytorialny: 

Województwo Opolskie 

5. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn): 

Zawody sportowe 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

- uczestników: 53 + 10 osób komisja sędziowska. 

gościlwidzów: bez udziału publiczności 

organizatorów: 6 

7. Opis realizacji wydarzenia: 

W dniu 10.10.2020 ponad 53 zawodników wzięło udzial w zawodach w Kędzierzynie

Koźłu. W zawodach wzięło udział 22 zawodników sekcji pływania MMKS 

Kędzienyn-Koźle (wszyscy to uczniowie.PSP nr 9 w K-Koźłu klas IVs, VIs i Vlls). 

Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu, zorganizowane przez MMKS K-

. Koźle, Opolski Okręgowy Związek PłyWacki i Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźłu 

objęta Honorowym Patronatem Prezydent Miasta, zgromadziła na starcie sześć 

klubów z woj. opolskiego (łącznie 53 zawodnikÓW). Pływano na dwóch dystansach 

indywiduałnych, 50m st. klasycznym oraz 100m st. motylkowym oraz w wyścigach 

sztafetowych 4x50m st. zmiennym. Gospodarze stanęli na wysokości zadania i 

zdecydowanie wygrali klasyfikację medalową, zdobywając łącznie 13 medali (4 złote, 

4 srebrne oraz 5 brązowych). Trofea dła Naszej ekipy wywalczyli Diana Emerling, . 

Lena Kuźaj, Zuzanna Kordek, Karolina Kania, Mateusz Kuterski, Amadeus GohIa, 

oraz 2 zespoły sztafetowe. Natomiast w klasyfikacji punktowej nad drugim w tym 

zestawieniu zespołem z Kluczborka, osiągnęliśmy przewagę ponad 3000 pkt. Bardzo 

cieszy fakt, że wszyscy zawodnicy znacznie poprawiali swoje rekordy życiowe co 



świadezy o dobrze przepracowanym wrześniowym okresie treningowym. Doża ilość 

nagród rzeczowych zapewniona przez organizatorów i sponsorów wyzwalała 

dodatkową energię wśród pływaków 

8. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta): 

Na niecce basenu umieszczono baner miasta Kędzierzyn-Koźle, a obok podium 

postawiono roll-up z logo Kędzierzyna-Koźle. Ponadto w komunikacie zawodów 

zamieszczono informację o objęciu zawodów Honorowym Patronatem Pani 

Prezydent, również w komunikacie zawodów umieszczono adnotację o 

współfinansowaniu imprezy przez Gminę i miasto Kędzierzyn-Koźle. Spiker 

zawodów wielokrotnie informował zawodników i trenerów o Patronacie i 

współfinansowaniu zawodów przez Miasto i Gminę Kędzierzyn-Koźle. Ponadto 

informację o zawodach umieszczono na stronach internetowych OOZP, MMKS 

Kędzierzyn-Koźle. Relację z zawodów i zdjęcia zamieszczono w prasie (Gazeta 

Lokalna, Dobra Gazeta) oraz na stronach internetowych KK24, PSP nr 9, MMKS K

.Koźle, OOZP w Opolu 

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie: 

W organizacji imprezy pomagali nam: Pani Barbara Warabida oraz Pan Witold 

Justyński prowadzący sklep E. LECLERC, którzy zapewnili wodę mineralną i 

bezcukrowe batoniki d1a zawodników oraz nagrody rzeczowe, Pan Tomasz Kempa 

właściciel sklepu SPORTOM z akcesońami pływackimi, który również przekazał 

organizatorom nagrody rzeczowe, 

10. Podpis: 

lUEJSKJ MIĘDZYSZKOLNY 
KLUB SPORTOWY 
ul. Grunwaldzka 71 

47 • 220 Kędzierzyn. Kotle 
NIP H 9.16-39-{)39; Reg. 530963768 
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