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CHOSZCZEŃSKI STREETBALL 2018
16.05.2018.

CHOSZCZNO. Pierwszy turniej streetballa w naszym mieście odbył się 18 lipca 1998 roku. 9 czerwca br.,
czyli w 20-lecie tego wydarzenia, zapraszamy na &bdquo;CHOSZCZEŃSKI STREETBALL 2018&rdquo;.
Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą mistrzowie wsadów SALU BENJAMIN TADI i ARKADIUSZ
PRZYBYLSKI, freestylowcy MATEUSZ STOPCZYŃSKI i ANDRZEJ ADAMCZYK, a całość poprowadzi TOMASZ
BARAN.

JAROSŁAW JASIUKIEWICZ (na zdjęciu obok) były koszykarz, a później także prezes nie
istniejącego już KS Żak Choszczno przytaczając datę pierwszego turnieju
streetballa w Choszcznie prezentuje plakat zachęcający do udziału w
tamtym wydarzeniu. - Krótka notatka w Gazecie Lubuskiej przyciągnęła do
naszego miasta zespoły z całego ówczesnego województwa gorzowskiego &ndash;
przypomina, że turniej z małymi przerwami, organizowany był aż do 2012
roku.
To właśnie on wpadł na pomysł reaktywacji imprezy, a wesprą go m.in. byli choszczeńscy koszykarze
DANIEL SIELUŚ i MARCIN GIBERT.
Przypomnijmy, że koszykówka 3x3 od ubiegłego roku oficjalnie stała się
sportem olimpijskimi i zadebiutuje w Tokio, w 2020 roku.

Turniej z gwiazdami
- Choszczeński Streetball 2018, to otwarty turniej koszykówki 3x3, w
którym zwycięska drużyna odbierze czek na tysiąc złotych. W trakcie
imprezy odbędą się pokazy gwiazd koszykówki ulicznej, przygotowaliśmy
też specjalną strefę zabaw dla dzieci &ndash; J. Jasiukiewicz zachęca zarówno
do udziału, jak również do kibicowania. Dodaje, że turniejowi
towarzyszyć będzie organizowany po raz trzeci Zjazd Choszczeńskiej
Koszykówki, na który z całej Europy zjadą ludzie związani z
choszczeńskim basketem.

Goście specjalni
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Salu "Mr Hangtime" Tadi (Rosenheim, Niemcy)
Urodzony w Kongu, a mieszkający w Niemczech wielokrotny zwycięzca
konkursów wsadów w turniejach streetball. Najlepszy dunker w Niemczech, a
także koszykarz II-ligowego klubu w Rosenheim.

Arkadiusz "Aro" Przybylski (Kalisz)
Międzynarodowa gwiazda wsadów do kosza. W tym roku wystąpi m.in. na
pokazach i konkursach w Andorze, Kanadzie, Japoni, Czechach, Szwajcarii,
Węgrzech, Meksyku, Ekwadorze w Monaco i na Łotwie.

Mateusz "Stopa" Stopczyński (Warszawa)
Aktualny mistrz Polski w koszykarskim freestylu, uczestnik pokazów w Polsce i za granicą.

Andrzej "4 Eyed" Adamczyk (Kraków)
Mistrz Polski w koszykarskim freestyle 2012, półfinalista programu Mam
Talent 2016, trzykrotny rekordzista Guinessa w trickach koszykarskich,
gościnnie występuje w pokazowej włoskiej grupie Dunk Italy.
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Tomasz "Baranek" Baran (Poznań) - prowadzenie turnieju,
freestyler, konferansjer, performer, najszybciej kozłujący człowiek na
świecie (rekord Guinessa pobity w 2016 r. - 626 kozłów w ciągu jednej
minuty).

Łukasz "DJ Sok" Pawelski (Kalisz)- oprawa muzyczna, DJ z ponad
10-letnim doświadczeniem, dwa mixtape'y i niezliczona ilość imprez
granych w całej Polsce, w tym także na turniejach streetballa

- Poza nagrodami finansowymi i rzeczowymi najlepsze drużyny i uczestnicy
konkursu wsadów będą mogli liczyć na specjalne zaproszenia na XII
Międzynarodowy Kaliski Streetball w sierpniu 2018 r. - zapewnia J. Jasiukiewicz.

Program turnieju:
10:30 - otwarcie turnieju
10:30-11:00 - turniej rzutów za 3 pkt.
11:00 - rozpoczęcie turnieju głównego
11:00-14:00 - mecze eliminacyjne
11:00-14:00 - miasteczko koszykarskie dla dzieci
12:30 - pokaz wsadów- Arkadiusz "Aro" Przybylski
14:30 - konkurs wsadów
15:00-15:30 - pokazy - wsady i freestyle
Salu "Mr Hangtime" Tadi, Mateusz "Stopa" Stopczyński, Andrzej "4 Eyed" Adamczyk
15:30-16:30 i półfinały i finały, wręczenie nagród
16:30 - mecz pokazowy Choszczno &ndash; Reszta Świata
17:00 - zakończenie turnieju
20:00 III Zjazd Choszczeńskiej Koszykówki - jeden z lokali w Choszcznie

Tadeusz Krawiec
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Wydarzenie na FB
https://www.facebook.com/streetball.choszczno/

Zgłoszenia drużyn do turnieju
https://play.fiba3x3.com/events/466e9a42-38dc-4019-b53e-a81cf9599eeb

Zgłoszenia udziału w III Zjeździe Choszczeńskiej Koszykówki
www.koszykowka.choszczno.pl
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