
Kędzienyn-Koźle 22.02.2021 

(miejsce, dala) 

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

1. Nazwa organizatora: 

MMKS Kędzienyn-Koźie 

...................................................................................................................................... ............. 

2. Nazwa wydarzenia: 

Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny 

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

20.02.20~1 Kryta Pływalnia MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu , 

4. Zasięg terytorialny: . 

Województwo Opolskie 

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

Cykliczna impreza sportowa 

: 

.......................... ........................................................................................................................... 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

uczestników: 150 zawodników + 10 Trenerów 

gości/widzów: Bez udziału widzów i publiczności 

.organizatorów: 10 

7. Opis realizacji wydarzenia: 

W dniu 20.02.2021 na Krytej Pływalni MOSiR w Kędzienynie-Koźlu odbyła się I runda 

Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny w pływaniu. Do Naszego miasta zawitali reprezentanci 8 

klubów woj. opolskiego.UKS MOS w Opolu, Start Opole, Junior Kluczbork, DOKiS Vega 

Dobrodzień, Winner Zdzieszo~ice, DelIm Krapkowice, Kronos Strzelce Opolskie oraz gospodarze 

MMKS Kędzierzyn-Koźle . . 

O godz. 9.00 odbyła się rozgrzewka w wodzie najpierw dla dziewcząt do godz. 930 następnie dla 

chłopców od 9.30 do godz. 10.00. O godz. 10 odbyło się otwarcie zawodów przez organizatorów i 

Komisję Sędziowską. Pływano następujące konkurencje SOm st. grzbietowym, 100m st. dowolnym, 

200m st. klasycznym oraz wyścigi sztafetowe 4xSOm st. dowolnym. Zawody rozegrano w 6 

kategoriacb wiekowych - 9 lati młodsi, 10 lat, 11 lat, 12 lat, 13 lat oraz 14 lat i starsi. 

Reprezentanci Kędzierzyna-Koźle zawodnicy MMKS-u wywalczyli największą ilość medali (9 



złotych, 9 srebrnych i 12 brązowych), zwyciężyliśmy także w punktacji drużynowej zdobywając 

5572 punkty (o ponad 2 tysiące więcej od następnej drużyny). 

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

Zawody byłY anonsowane w ostrożny sposób, ponieważ w dobie obostrzeń organizatorzy nie mogli , 

przyjąć zbyt wielu zawodników' i odbyłY się one bez udziału publiczności. Informacja o zawodach, 

ukazałll się na stronie ogólnopolskiej www.megatiming.pl. na stronach· Opolskiego Okręgowego 

Związku PJywackiego, PSP nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, MMKS Kędzierzyn-Koźle. Informacja o 

wynikach zawodów ukazała się w Gazecie Lokalnej, KK24, Dobrej Gazecie, NTO, Radiu Park, 

Tygodniku 7 dni oraz na stronach w/w. 

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

Partnerami w organizacji Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny oprócz klubu MMKS 

Kędzierzyn-Koźle i Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu byli Opolski Okręgowy Związek 

PJywacki oraz Urząd Marszałkowski w Opolu. OOZP w Opolu, zaprojektował i wykonał medale na 

obecną edycję WLMO oraz dyplomy. Stworzył Regulamin zawodów oraz zabezpieczył Komisję 

"Sędziowską. Urząd Marszałkowski w Opolu, dofinansował tegoroczną WLMO w wysokości 5 tys. zł 

na wszystkie edycje w ramach otwartego konkursu ofert. MMKS Kędzierzyn-Koźle był 

bezpośrednim wykonawcą I edycji WLMO zabezpieczając banery, widownie, Patronat Prezydenta 

itp. Naczelnikiem zawodów był Przedstawiciel Klubu MMKS Kędzierzyn-Koźle - Bronisław 

Kisielewski 
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