MINI CUP W TENISIE STOŁOWYM 1-3 września 2017 r.
W terminie 1-3 września 2017 r. odbędzie się VI Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży Mini Drzonków Cup,
którego uczestnicy przez kolejne trzy dni wezmą udział w turniejach: gier podwójnych, drużynowych,
indywidualnych oraz trenerów. Rozgrywki będą prowadzone w 5 kategoriach wiekowych.
VI Edycja Międzynarodowego Turnieju Dzieci i Młodzieży Mini Drzonków Cup już za 2 tygodnie, blisko 200
zawodników zgłosiło swój udział. Zapowiada się rekordowa liczba uczestników, wśród zgłoszonych kilkunastu
reprezentantów znajdują się zawodnicy z Niemiec, Luksemburga, Belgii, Ukrainy i Indii. Zawody zostaną rozegrane
w hali tenisowej na 36 stołach (w terminie 1-3 września 2017 r.). Uczestnicy wezmą udział w turniejach gier
podwójnych, drużynowych, indywidualnych oraz trenerów. Rozgrywki odbędą się w 5 kategoriach wiekowych.
Turniej przeprowadzony będzie w systemie grupowopucharowym. Organizatorzy (Zielonogórski Klub Sportowy
oraz Akademia Tenisa Stołowego Lucjana Błaszczyka) zapewni dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa
z kolei za miejsca 1-3 w turnieju indywidualnym, drużynowym i deblowym przyznane zostaną medale oraz
atrakcyjne nagrody rzeczowe (okładziny, deski, ręczniki).

TOWARZYSKIE I REGIONALNE ZAWODY W UJEŻDŻENIU 2-3 września 2017 r.
W terminie 2-3 września 2017 r. na terenie parkuru odbędą się Towarzyskie i Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu
oraz Mistrzostwa Lubuskiego Związku Jeździeckiego w Ujeżdżeniu.
Już w następny weekend (2-3 września 2017 r.) będziemy ponownie gościć zawodników jeździectwa
specjalizujących się w dyscyplinie jaką jest ujeżdżenie. Są to już trzecie zawody w tym roku organizowane w
WOSiR Drzonków! Udział w zwodach wezmą zawodnicy z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz Niemiec - z klubów i regionów, które do tej pory współpracowały z Lubuskim
Związkiem Jeździeckim tylko w dyscyplinie skoków. Dodatkowo rozegrane zostaną II Mistrzostwa Naszego Okręgu
w Ujeżdżeniu w dwóch kategoriach: PROFI- czyli tych którzy na co dzień się specjalizują w ujeżdżeniu oraz
AMATOR- zawodnicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ujeżdżeniem. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do kibicowania zawodnikom w dwudniowej walce o medale! Początek zawodów w sobotę o 10.00

AQUA-LASER-RUN 9 września 2017 r.
W dniu 9 września 2017 r. odbędą się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Dwuboju Nowoczesnym.
Po raz pierwszy na obiektach Ośrodka (9 września 2017 r.) odbędą się zawody pod nazwą Aqua-Laser-Run.
Zawodniczki i zawodnicy wystartują w czterech kategoriach wiekowych (kat. I - 2001-2002, kat. II -2003-2004, kat.
III -2005-2006, kat. IV -2007 i młodsi). W zależność od wieku będą mieli do pokonania dystans w wodzie, następnie
bieg połączony ze strzelaniem. Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy medal z zawodów, z kolei zdobywcy
miejsc 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe.
PROGRAM ZAWODÓW (9 września 2017 r.)
10.00 – konferencja techniczna na pływalni 50 m
10.30 – rozgrzewka wszystkich uczestników imprezy
11.00 – start pierwszej serii
13.00 – uroczyste zakończenie zawodów

PENTATHLON OLDBOY CUP 9 września 2017 r.
W dniu 9 września 2017 r. odbędzie się Pentathlon Oldboy Cup - Memoriał Mirosława Zazuli.

W końcu „seniorzy” pięcioboiści zorganizowali się jak za starych dobrych czasów. Efektem jest uczczenie pamięci
Mirosława Zazuli, jednego z najzdolniejszych polskich pięcioboistów. Wicemistrz Europy w sztafecie z roku 1987
oraz Mistrz Polski z 1988 roku. Zginął tragicznie w 1992 roku w wypadku samochodowym. Idea powstała w 2016
roku podczas pierwszego spotkania integracyjnego pięcioboistów, tenisistów stołowych, lekkoatletów. Kiedyś
zawodnicy powyższych dyscyplin tworzyli jedną całość, tworząc wyjątkową atmosferę, wspierając się w dążeniu
do osiągniecia sukcesów na światowym poziomie i efekt był wyśmienity. Dlatego w dniu 9 września 2017 roku
w Drzonkowie odbędzie się I Memoriał Mirosława Zazuli, poprzedzony zawodami adeptów pięcioboju
nowoczesnego "Penta Day". W zawodach może wziąć udział każdy, zarówno byli zawodnicy jak i sympatycy historii
Drzonkowa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://polishmodernpentathlonoldboy.blogspot.com/

PIKNIK MILITARNY 16 września 2017 r.
W dniach 11-16 września 2017 r. na terenie Ośrodka odbędą się Wojskowe Mistrzostwa Świata w Pięcioboju
Nowoczesnym, w których udział wezmą żołnierze z ponad 20 krajów. Z tej okazji główni organizatorzy imprezy
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu wraz z władzami Ośrodka zapraszają do wspólnej zabawy
i kibicowania. W dniu 12.09.2017 o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste otwarcie, któremu będzie towarzyszył pokaz
spadochroniarski. Na zakończenie Wojskowych Mistrzostw Świata w Pięcioboju Nowoczesnym w sobotę
16 września 2017r. w godz. 11.00-18.00 zaplanowano Piknik Militarny, w ramach którego odbędzie się wystawa
najnowszych pojazdów oraz pokaz sprzętu wojskowego. Zadbamy, aby militarna przygoda wraz z atrakcjami
sportowo-rekreacyjnymi umiliła aktywne kibicowanie zawodnikom - żołnierzom reprezentującym najwyższy
światowy poziom sportowy
MARSZAŁKIADA 2017 22-24 września 2017 r.
W dniach 22-24 września br. pracownicy urzędów marszałkowskich rywalizować będą podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „MARSZAŁKIADA 2017”. Celem imprezy jest zachęcenie urzędników
do sportowego trybu życia oraz integracja samorządów wojewódzkich w Polsce. Urzędnicy rywalizować będą
w następujących dyscyplinach: siatkówka, strzelanie, tenis ziemny, biegi przełajowe, pływanie.

MISTRZOSTWA LUBUSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO W SKOKACH 23-24 września 2017 r.
W terminie 23-24 września 2017 r. na terenie parkuru odbędą się Mistrzostwa Lubuskiego Związku Jeździeckiego
w skokach.

MECZ EXTRALIGI TENISA STOŁOWEGO 26 września 2017 r.
W dniu 26 września 2017 r. na terenie hali sportowej odbędzie się Mecz Extraligi Tenisa Stołowego ZKS DrzonkówDojlidy Białystok. Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

RUCH TO ZDROWIE - SZKOLENIE
Szkolenie "ruch to zdrowie" skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego odbędzie się 29 września
2017 r. (piątek) w godz. 10.00-14.00 w budynku Transgranicznej Akademii Sportu (sala A), ul. Drzonków-Olimpijska
20. Szkolenie jest bezpłatne, zakończone certyfikatem.

