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Turniej koszykówki ulicznej przed Galerią Krakowską
Efektowny, pełen pasji, determinacji i sportowej rywalizacji w najlepszym wydaniu właśnie taki będzie streetballowy turniej organizowany w ramach tegorocznej Juliady.
Pasjonaci koszykówki w wersji ulicznej rywalizować będą 6 lipca na placu Jana
Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską.
Streetball to odmiana koszykówki, w której
gra toczy się na asfalcie, bruku, kostce, czyli
wszędzie tam, gdzie można zawiesić kosz.
Uliczna wersja tej popularnej gry jest mniej
nastawiona na ścisłe przestrzeganie zasad, a
pozwala

na

wykonywanie

różnorodnych

trików, podań czy efektownych zagrań.
Już w najbliższą sobotę plac przed Galerią
zmieni

się

w

prawdziwe

boisko

do

koszykówki. Tak, jak co roku, w turnieju ulicznego basketu organizowanym w ramach Juliady
weźmie udział ponad 100 zespołów. Rozgrywki odbędą się w 9 kategoriach ustalonych na
podstawie kryteriów wieku, płci i doświadczenia. Każda drużyna zakwalifikowana do rozgrywek
będzie miała zagwarantowane trzy mecze, niezależnie od systemu przyjętego w tej kategorii
wiekowej. Każdy mecz odbędzie się na boisku o wymiarach min. 9x9 m, na jedną tablicę.
Drużyny składać się będą z 3 zawodników i jednego rezerwowego - uprzednio zgłoszonych
i zakwalifikowanych do meczu. Wstęp na turniej jest bezpłatny.
Mamy nadzieję, że turniej streetballu po raz kolejny stanie się dobrą okazją do zabawy oraz
realizacji

sportowych

ambicji

krakowian

–

mówi

Ryszard

Wysokiński,

Dyrektor

Galerii

Krakowskiej.
Na wszystkich, którzy 6 lipca przybędą na plac pod Galerię Krakowską czekać będzie także
dodatkowa sportowa atrakcja – mecz służb mundurowych: Policja vs. Straż Miejska.

Juliada to impreza sportowo-rekreacyjna organizowana w Krakowie od 1999 r. Jej inicjatorem
i pomysłodawcą jest Ks. Andrzej Augustyński, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Młodzieży. 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). Tradycyjnie jej hasłem przewodnim jest zawołanie: „Kraków ufa młodym”. Badania
dowodzą, iż współzawodnictwo sportowe jest skuteczną formą przeciwdziałania przestępczości
młodzieży. Sport zapobiega nudzie i stwarza możliwość rozwijania przez młodzież bezpiecznych
zainteresowań i pasji. Ideą Juliady jest zaszczepienie w młodzieży ducha sportowej rywalizacji
i umożliwienie jej udziału w różnorodnych zawodach sportowych. Juliada ma służyć promocji
przede wszystkim sportów masowych, w które zaangażować się mogą dzieci i młodzież w każdym
wieku i co równie ważne bez względu na dochody ich rodzin. Impreza wystartuje 29 czerwca
i potrwa do 28 lipca! W trakcie Juliady będziemy promować dziesięć 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, WSPINACZKA.
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