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.. .:.- .:.—= -. ,.Ęprawozdanie 2 wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Koźle

1. Nazwa organizatora:

WKS Kędzierzyn-Koźle

2. Nazwa wydarzenia:

Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu

. 3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

02.10.2021 (w godzinach 9.00 _ 15.00) Kryta Pływalnia MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu
4. Zasięg terytorialny:

Województwo Opolskie _

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

Impreza Sportowa

6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestnikow: 154 zawodników + 12 sedziow

—— gości/widzów: około 25

— organizatorów: 10

7. Opis realizacji wydarzenia:

W dniu 02.10.2020 odbyła się na Krytej Pływalni MOSiR II tura Wojewódzkiej Ligi Miast

Opolszczyzny w pływaniu. W zawodach wzięło udział 154 zawodników z 9 klubów woj.

Opolskiego. Zawodnicy startowali w 10 konkurencjach indywidualnych i 2 sztafetowych.

Udział w zawodach wzięło 154 zawodników z 9 klubów — DOKiS Vega Dobrodzień, KS

START OPOLE, „Sójka” Prudnik, „Delfin” Prudnik, UKS Junior Kluczbork, UKS

„Kronos” Strzelce Opolskie, UKS MOS W Opolu, „Dellin” Krapkowice oraz gospodarz

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn—Koźle. Zawody odbyły się pod

Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Pani Sabiny Nowosielskiej.

Gospodarze okazali się znakomicie przygotowani do inauguracyjnej powakacyjnej edycji

WLMO. WKS Kędzierzyn-Koźle wystawił bardzo mocną, bo aż 60 osobowa,

reprezentację zawodników w 100 procentach składającą się z uczniów i absolwentów PSP

' nr 9 w Kędzierzynie—Koźlu. Nasi pływacy zdobyli, 41 medali (13 złotych, 14 srebrnych i

14 brązowych).

W punktacji drużynowej zajęliśmy zdecydowanie I miej sce i wyprzedziliśmy kolejny klub

o ponad 2000 pkt. III Najlepszymi zawodnikami imprezy zostali w Kategorii—1 0 lat: Filip



Wróbel, K—ll lat: Diana Emerling, w K—lZ: Lena Kuzaj i Amadeus Gohla, w K—14: Natalia

Skrzypczak i Szymon Skrzypiec. Wielkie brawa należą się najmłodszym zawodnikom,

wśród których bardzo wielu wzięło udział w profesjonalnych zawodach po raz pierwszy.

Były łzy radości i szczęścia, oraz wiele ”pozytywnych emocji. W imieniu klubu MMKS

Kędzierzyn—Koźle i OOZP w Opolu, DZIĘKUJEMY za pomoc w organizacji zawodów,
Urzędowi Miasta, MOSiR-owi wszystkim pracownikom Krytej Plywalni oraz

wolontariuszem. Mamy nadzieje, że podczas kolejnych zawodów Nasz klub będzie odnosił

wiele sukcesów i bedzie znakomitą-wizytówką Naszego Miasta.

Komplet wyników dostępny jest na stronie www.liyetimingpl

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 Kędzierzyn-Koźle. Ponadto w komunikacie zawodów zamieszczono

infónnację o objęciu zawodów Honorowym Patronatem Pani Prezydent, również w
komunikacie zawodów umieszczono adnotację o wspólfmansowaniu imprezy przez Gminę

i miasto Kędzierzyn-Koźle. Komunikat ten umieszczony był na stronie livetimingpl. Po

zawodach zamieszczono relacje na stronach 002]? w Opolu, MMKS Kędzierzyn-Koźle,

KK24, PSP nr 9 w Kędzierzynie—Koźlu, Gazecie Lokalnej, Dobrej ”Gazecie i Tygodniku 7

dni. Przesłano także zaproszenie i relacje po zawodach do Radia Park.

Spiker zawodów wielokromie informował zawodników i trenerów o Patronacie i

Współfmansowaniu zawodów przez Miasto i Gminę Kędzierzyn—Koźle.

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

Partnerami w wydarzeniu był Opolski Okręgowy Związek Pływacki (zapewnił dyplomy,

medale, Komisje Sędziowska i obsługę informatyczną) Urząd Marszałkowski w Opolu,

który dofmansował zakup medali, dyplomów, nagród na Finał Ligi w m—cu listopadzie,

MOSiR, którego pracownicy wydatnie pomogli w zorganizowaniu zawodów. PSP nr 9, i

która zapewniła w ramach wólontariatu opiekę nad dziećmi i pomoc uczniów szkoły

podczas zawodów. _

10. Podpis:
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