Koszykarskie święto w Grudziądzu!
Tweetnij
Już w najbliższy weekend Marina Grudziądz zamieni się w arenę koszykarskich zmagań. Drużyny z całego kraju
zmierzą się w turnieju, który jest eliminacją do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Impreza jest także
zwieńczeniem cyklu Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour 2019, który odwiedził już Włocławek, Inowrocław i
Bydgoszcz.
Koszykówka w odmianie trzyosobowej jest młodą, dynamicznie rozwijającą się odmianą tego sportu. Dostrzegł to
Międzynarodowy Komitet Olimpijski włączając koszykówkę 3x3 do programu najbliższych Igrzysk Olimpijskich, które
zostaną rozegrane w 2020 roku w Tokyo. Co ciekawe, ilość turniejów organizowanych na terenie państwa oraz punkty
zdobyte przez wszystkich zawodników z danego kraju mają w tej dyscyplinie bezpośredni wpływ na pozycję Polski w
światowych rankingach sporządzanych przez FIBA. Każda drużyna może mieć w składzie cztery osoby (trzech w jednym
momencie na boisku + jeden rezerwowy).

Impreza rozgrywana w Grudziądzu zaliczana będzie do dwóch prestiżowych cykli. Pierwszym z nich jest LOTTO 3x3

QUEST wyłaniający Mistrza Polski w koszykówce 3x3 w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet. Drugim jest KujawskoPomorskie 3x3 Basket Tour 2019, który na dobre wpisał się już w krajobraz regionu odwiedzając przez ten czas jedne z
najpiękniejszych zakątków naszego województwa.
Rywalizacja na grudziądzkim turnieju odbywać się będzie łącznie w ośmiu kategoriach: U13K, U13M, U16K, U16M, U23K,
U23M, OPEN K i OPEN M. Najlepsze drużyny „dorosłej rywalizacji” otrzymają nagrody finansowe, natomiast dla czołowych
ekip kategorii wiekowych przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Cały czas trwają zapisy drużyn chętnych do udziału
w turnieju. Dla tych, którzy pojawia się na terenie imprezy w roli kibiców przygotowano również konkursy z nagrodami.
Organizatorem cyklu Kujawsko – Pomorskie 3x3 Basket Tour jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ponadto organizację
turnieju wspomaga Urząd Miejski w Grudziądzu, Miejski Ośrodek Rekreacji
i Wypoczynku w Grudziądzu oraz grudziądzki klub koszykówki ASK BASKETSTAL.
Link do zapisów na LOTTO 3x3 QUEST by Kujawsko – Pomorskie w Grudziądzu:
https://play.fiba3x3.com/events/9ccae52c-0abb-46bb-93aa-111127800a34
Kiedy? 15 i 16 czerwca 2019 r.
Gdzie? Marina Grudziądz ul. Portowa 8,
Impreza rozpoczynać się będzie około godziny 10:00, ostanie spotkania zaplanowano w późnych godzinach popołudniowych
(17:00 – 18:00).
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