Kraków, 01.07.2015 r.
Informacja prasowa

Turniej streetball przed Galerią Krakowską
Streetball – uliczna wersja koszykówki, kolejny raz zawita do Krakowa.
W ramach tegorocznej Juliady, w najbliższą sobotę 4 lipca fani basketu
rywalizować będą ze sobą w turnieju, który odbędzie się na placu Jana NowakaJeziorańskiego przed Galerią Krakowską.
Już w najbliższą sobotę 4 lipca, plac
przed

Galerią

zmieni

się

w prawdziwe boisko do koszykówki.
W

turnieju

ulicznego

basketu

organizowanego w ramach Juliady
wezmą

udział

93

zespoły,

zakwalifikowane w 8 kategoriach.
Organizatorzy podzielili uczestników
ze

względu

na

wiek,

płeć

oraz

stopień zaawansowania. Najwięcej
drużyn zgłosiło się w kategorii powyżej 22 roku życia, aż 33 zespoły. Mimo, że streetball
to typowo męska dyscyplina, w turnieju weźmie udział 12 amatorskich i 4 zawodowe
drużyny, składające się z przedstawicielek płci pięknej. Oprócz osób niezajmujących się
profesjonalnie koszykówką, w turnieju uczestniczyć będą również drużyny zawodowe.
Każdy zakwalifikowany zespół rozegra minimum 3 mecze, niezależnie od kategorii,
w której występuje. Odbędą się one na boisku z jedną tablicą o wymiarach co najmniej
9x9 m. Wszystkie zgłoszone drużyny składać się będą z 4 zawodników, w tym jednego
rezerwowego. Każdy mecz potrwa kwadrans lub do czasu zdobycia przez zwycięską ekipę
16 punktów. Drużyny będą miały też czas na 5-minutową rozgrzewkę.
Organizatorem Juliady, w ramach której odbywa się turniej streetballu, jest Urząd Miasta
Krakowa, Stowarzyszenie „Siemacha” oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone. Impreza
ma na celu propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz integrację
za pośrednictwem sportu. Uczestnictwo w rozgrywkach jest bezpłatne.
Turniej streetball rozgrywany w ramach Juliady 2015 odbędzie się 4 lipca na
placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską.

Juliada to impreza sportowo-rekreacyjna

organizowana w Krakowie od 1999 r.

Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Siemacha. Impreza
skierowana jest do młodych osób,

pozostających w mieście podczas wakacji

(nazwa

wydarzenia pochodzi od łacińskiej nazwy miesiąca lipca, w którym rokrocznie odbywa
się Juliada). Tegoroczna impreza wystartuje 27 czerwca i trwać będzie do 26 lipca!
W trakcie JULIADY będziemy promować dziewięć dyscyplin sportowych, w których
będziemy organizować zawody dla dzieci i młodzieży: STREETBALL, PIŁKA RĘCZNA,
TENIS STOŁOWY, FUTSAL (PIŁKA NOŻNA HALOWA), PIŁKA NOŻNA, BADMINTON,
SIATKÓWKA, SZACHY, BREAKDANCE. Zawody odbywać się będą w nowohuckim
Centrum Rozwoju Com- Com Zone oraz na

Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego

w Krakowie. Uczestników Juliady zapraszamy również do bezpłatnego korzystania ze
ściany wspinaczkowej, która pojawi się w dniach 25-26 lipca przed Galerią Krakowską.
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