
SORDREW STREETBALL
Świętochłowice, 10 maj 2014

Do tegorocznego - tradycyjnego już - drugiego Turnieju koszykówki
ulicznej  3x3  „Sordrew  Streetball”  zgłosiło  się  38  zespołów.  Blisko  150
zawodniczek i zawodników rozegrało 72 mecze, gdzie najstarsi uczestnicy
Turnieju mieścili się w kategorii +50 lat, a najmłodsi zawodnicy to 11-to
latkowie urodzeni w roku 2003, reprezentujący SP nr 1 ze Świętochłowic.
Klasę  IVb  reprezentowali:  Kuba  Chrząszcz,  Krzysztof  Michno,  Dawid
Pietroniec.  Walczyli  dzielnie  i  ambitnie,  a   dlatego  że  byli  najmłodsi
nagrodzeni  zostali  pamiątkowymi  dyplomami  i  medalami  -  pomimo
przegranych wszystkich meczy. 

Uczestnicy  świętochłowickiego  Sordrew  Streetballu  reprezentowali
nie  tylko  nasze  miasto,  ale  również  miasta  ościenne,  jak:  Chorzów,
Gliwice,  Katowice,  Rudę Śląską,  Siemianowice  Śląskie,  Zabrze,  czy  też
odległe Tychy, Jaworzno, Rybnik, a nawet Trzciankę (drużyna TSD Sport
Trzcianka)  –  miejscowość  z  północnej  części  województwa
Wielkopolskiego, którą od Świętochłowic dzieli ponad 460 km.

Nagrody  ufundowane  przez  tytularnego  sponsora  Turnieju
świętochłowicką  Firmę  Sordrew  oraz  przez  Urząd  Miasta  wręczali
zwycięzcom Prezydent Miasta p. Dawid Kostempski wraz z p. Rajmundem
Sorowskim właścicielem „Sordrewu”. 

W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali:

Szkoły Podstawowe Chłopcy:
1. Włochate Pająki
2. NBSM
3. Nudlożercy
4. FC Diabły – najmłodsi uczestnicy

Szkoły Podstawowe Dziewczęta:
1. Porterki
2. Farfocle

Obydwie kategorie  połączono  razem i  grano mecze w systemie „każdy
z każdym”.

Gimnazjum Chłopcy:
1. Jawor Basket
2. Bobery
3. Majster Keps

Gimnazjum Dziewcząt:
1. Bundzie



Obydwie  kategorie  połączono  razem  i  grano  mecze  w  2  grupach  (po
4 zespoły) w systemie „każdy z każdym”, a następnie rozegrano półfinały
i finały.

Szkoły średnie Chłopcy:
1. Fiflaki
2. Pod Pacho
3. Barski już jest

Udział wzięło pięć ekip rywalizujących w jednej grupie w systemie „każdy z
każdym”.

Szkoły średnie Dziewczęta:
1. Demony Kondycji
2. Surowe Kurczaki
3. Flighty

Udział wzięły cztery ekipy rywalizujące w jednej grupie w systemie „każdy 
z każdym”.

Open Mężczyźni:
1. Emeryci.pl
2. Karły
3. Te Typy

Udział wzięło 12 drużyn, które rozgrywały swoje mecze w trzech grupach
po 4 drużyny - „każdy z każdym”, z czego bezpośrednio do półfinałów
awansowali  zwycięzcy  grup.  Pomiędzy  trzema  drużynami,  które  zajęły
drugie miejsca w swoich grupach rozegrano 3 mecze w systemie „każdy
z każdym”,a zwycięzca tej  grupy,  jako czwarta  drużyna,  awansował  do
półfinałów.  Następnie  z  pólfinałów  wyłoniono  finalistów,  a  przegrani
rozegrali mecz o trzecie miejsce w swojej kategorii.

Open Kobiety:
1. Fifulki
2. WJDN
3. Bundzie

Kobiety w tej kategorii rozegrały mecze w jednej grupie w systemie 
„każdy z każdym – mecz i rewanż”.

Konkurs rzutów za 3 punkty wygrał Arkadiusz Cichocki z drużyny NEGUS 
zdobywając 7 celnych na 9 rzutów zza linii 6,75m.

Turniej  zorganizowany  został  przez  Wydział  Promocji  i  Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta w Świętochłowicach wraz z Centrum Kultury
Śląskiej  oraz  OSiR  Skałka  i  stanowił  jeden  z  elementów  tegorocznego
Wallstreet Festiwalu.


