
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH CS-R 

 na rok 2020  

TERMIN NAZWA IMPREZY UCZESTNICY MIEJSCE UWAGI 
 

4 styczeń  Turniej p. nożnej świetlic wiejskich świetlice z u gminy CS-R g.10.00 WOŚP `2020 z K. Muziołem 

11 styczeń 

 

Turniej tenisa stołowego 

Turniej siatkówki (6-mieszane) 

wszyscy chętni 

wszyscy chętni 

CS-R g.10.00 

CS-R g.14.00 

WOŚP ` 2020 

 

12 styczeń 

 

Turniej piłki nożnej  

Mecz oldboyów 

wszyscy chętni 

wszyscy chętni 

CS-R g.10.00 

CS-R g. 14.00 

WOŚP `2020 

18 styczeń, 22,29 luty, 

7 marzec  

Turnieje tenisa stołowego 

Grand Prix Tucholi 

dzieci i młodzież  

z gminy Gostycyn 

turnieje wyjazdowe 

OSiR Tuchola 

dzieci i młodzież trenująca  

w sekcji t .stołowego 

27 styczeń-9 luty „Ferie 2020”pn.g.18 i s.g.14 p. siatkowa 

-czwartki g.18.00 t. stołowy; 

dzieci i młodzież  

z gminy Gostycyn 

CS-R  

w Gostycynie 

zajęcia z tenisa stołowego,   

piłki siatkowej 

8 luty Turniej szachowo-warcabowy wszyscy chętni CS-R w Gostycynie Wyłonienie reprezentacji na 

IOSW w Sępólnie Kr. 

razem z A. Szpaczyńskim 

luty-maj eliminacje w szachach, warcabach 

 i w tenisie stołowym do IOSW w 

Sępólnie Kr. „TOKYO-2020” 

reprezentacja 

gminy 

wyjazdy wg zaproszeń 

14 marzec turniej t. stołowego „oldboyów” chętni z gminy OSIR Tuchola oldboye z sekcji tenisa 

stołowego 

21 marzec  Spacer „nordic walking” mieszkańcy gminy 

 

 Kamienica 

 

-Sołectwo Kamienica 

28 marzec g.10.00 II Turniej Tenisa Stołowego  

Par Mieszanych 

wszyscy chętni  CS-R 

w Gostycynie 

bez kategorii wiekowych 



oraz Turniej Tenisa Stołowego  

o Mistrzostwo Gminy Gostycyn 

26 marzec (czwartek) 

g.18.00 

Turniej tenisa stołowego „oldbojów”- 

mistrzostwa gminy 

chętni z gminy 

Gostycyn 

CS-R 

w Gostycynie 

oldboye trenujący w sekcji t. 

stołowego 

 

kwiecień Mistrzostwa Gminy Cekcyn wszyscy chętni Cekcyn wyjazd  drużyny Gostycyn 

kwiecień Zawody w sportach siłowych wszyscy chętni Hala CS-R Wyłonienie reprezentantów  

w sportach siłowych na IOSW 

3 maj Turniej „par” 

w Piłce Siatkowej  

o „Puchar Wójta Gminy Gostycyn” 

wszyscy chętni 

 

Hala CS-R 

w Gostycynie 

- pary mieszane lub żeńskie 

16 maj III Rajd Rowerowy – powitanie lata 

 

wszyscy chętni 

 

wyznaczona trasy 

 

we współpracy  z policją i UG  

oraz ZS w Gostycynie i GOK  

 

13 czerwiec V Turniej PN  Niezrzeszonych 

o „Puchar Wójta Gminy Gostycyn” 

wszyscy chętni „Orlik” w Pruszczu wspólnie z sołectwem Pruszcz 

- drużyny sołeckie 

19-21 czerwiec IOSW w Sępólnie Kr. „TOKYO-2020” reprezentacja 

Gminy 

GOSTYCYN 

obiekty sportowe w 

Sępólnie Kr. 

 

27 czerwiec Spływ kajakowy rzeką Brdą mieszkańcy gminy CS-R 

w Gostycynie 

-osoby niepełnoletnie wyłącznie 

pod opieką rodziców 

we współpracy z WOPR 

Gostycyn 

lipiec Turniej świetlic wiejskich w p.nożnej mieszkańcy gminy Orlik w Pruszczu razem z K. Muziołem 

11 listopad  Turniej „par” w Piłce Siatkowej  
z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości 

wszyscy chętni 

 

Hala CS-R 

w Gostycynie 

- pary żeńskie lub mieszane 

 

 9 grudzień 

V Grand Prix Gostycyna w 

Tenisie Stołowym 

-gry indywidualne 

mieszkańcy gminy 

 

Hala CS-R 

w Gostycynie 

-kategorie szkolne 

-„open” 

- oldboye 

 31 grudzień Turniej szachowy wszyscy chętni 

 

 CS-R 

w Gostycynie 

Razem z A.Szpaczyńskim 

cały rok Inne imprezy(w tym samorządowe) wszyscy chętni  CS-R w Gostycynie do uzgodnienia 

              Koordynator Sportu-Marek Szweda 


