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Wybierz miesiąc: Rok: 2019
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Rok: 2018
Częstochowa Streetball Cup vol. 7 + Streetball Kids
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26 maja 2019 godz. 09:00
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Opis:
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Siłą imprezy jest połączenie
Rok: 2017
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik#℣佐⌡⌀漀 䈁Ԁ挀稀渀攀樀 眀愀爀琀漁嬀挀椀 漀欀漁䈀漀
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Marchew #℣佐⌡⌀䴀愀琀攀甀猀z
Rok: 2016
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad też wspólne grillowanie oraz
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przed rozpoczęciem zmagań.
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będziemy pracować niemal do
ostatniego dnia – tłumaczy
Dawid
Wytrzymały
ze
Stowarzyszenia
Sportowa
Częstochowa, które organizuje
imprezę wspólnie z Urzędem
Miasta
Częstochowy
i
Miejskim Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Częstochowie.
Zapisy
do
turnieju
prowadzone będą do czwartku
23 maja lub do wyczerpania
limitu miejsc #℣佐⌡⌀洀愀欀猀礀洀愀氀渀椀e
udział w zawodach może
wziąć 36 drużyn#℣䍐⌡⌀⸀ 倀漀 椀挀h
zakończeniu ustalony zostanie
podział na grupy.
Bardzo
interesująco
zapowiada się też turniej w
ramach
Częstochowa
Streetball KIDS. Skierowany
on jest do dzieci i młodzieży nawet
tych
dopiero
rozpoczynających przygodę z
basketem. Dla przypomnienia
wyjaśnię tylko, że w tej
kategorii
nie
prowadzimy
zapisów internetowych. W dniu
imprezy wystarczy zjawić się
na naszym miniboisku do
koszykówki o godzinie 10.00,
gdzie będzie prowadzona
rejestracja,
a
następnie
ustalony
zostanie
harmonogram gier – dodaje
Wytrzymały.
Mecze
Częstochowa Streetball KIDS
mają charakter turniejowozabawowy. Nie będzie więc
prowadzona
żadna
klasyfikacja.
Nagrody
otrzymają wszyscy koszykarze
i koszykarki. Arbiter podczas
meczów
może
stosować
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przepisy w zależności od
poziomu
umiejętności
uczestników gry.
Andrzej Zaguła
Galeria:

Pozostałe wydarzenia
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