SORDREW STREETBALL 2015
Do trzeciego Turnieju koszykówki ulicznej 3x3 „Sordrew Streetball”, który
rozegrany został w dniu 23.05.2015r. zgłosiło się 21 zespołów do
siedmiu kategorii wiekowych (nie złosiła się żadna drużyna w kategorii
kobiet szkół ponadgimnazjalnych). Ponad 80 zawodniczek i zawodników
rozegrało 46 meczy w poszczególnych kategoriach. W kategoriach
Gimnazjum chłopcy i dziewczęta, Szkoły ponadgimnazjalne mężczyźni
razem z kobietam kategorii Open, oraz mężczyźni w kategorii Open
rozegrano mecze w grupach w systemie „każdy z każdym” mecz i rewanż.
Z kolei Szkoły Podstawowe chłopców rywalizowały w dwóch grupach
cztero i trzy drużynowej, by następnie rozegrać mecze „na krzyż” pierwszy
z drugim z grupy przeciwnej, a w konsekwencji wygrani grali mecz
o 1. miejsce, a przegrani mecz o 3. miejsce w turnieju.
Uczestniczki i uczestnicy świętochłowickiego Sordrew Streetballu
reprezentowali nie tylko nasze miasto, ale również Chorzów, Katowice,
Rudę Śląską, Piekary Śląskie, Żory, Zawiercie, Zabrze.
Nagrody ufundowane przez tytularnego sponsora Turnieju świętochłowicką
Firmę Sordrew oraz przez Urząd Miasta wręczali uczestnikom
Wiceprezydent Miasta p. Stanisław Korman wraz z p. Krzysztofem
Oborskim reprezentującym tytularnego sponsora firmę „Sordrew”.
W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali:
Szkoły Podstawowe Chłopcy
1. Respo i spółka
2. Wlochate Pająki
3. Basket Nejbal
4. FC Diabły
Szkoły Podstawowe Dziewczęta
1. Czitosy
2. Waleczne Kicie
3. Lejsy
Gimnazjum Chłopcy
1. Żaczki Team
2. Pompa Team
Gimnazjum Dziewcząt
1. Flighty
Obydwie kategorie połączono razem i grano mecze każdy z każdym mecz
i rewanż.
Szkoły średnie chłopcy
1. Wpisz cokolwiek
2. Pod Pacho
3. Mufflon Squad

Open Kobiety
1. FC Hasioki
Obydwie kategorie połączono razem i grano mecze każdy z każdym mecz
i rewanż.
Open Mężczyźni
1. Emeryci.pl
2. Obieracze do macior
3. Andrzej
4. Los Angeles fakers
Mecze rozgrywano każdy z każdym mecz i rewanż.
Nagrody o sumarycznej wartości 5.200 zł wraz z medalami, dyplomami
oraz pamiątkowymi statuetkami i koszulkami (tylko dla pierwszych miejsc
w poszczególnych kategoriach) wręczone zostały wszystkim zespołom,
które zajęły miejsca na podium. Pozostałym zawodnikom wręczono
pamiątkowe dyplowy uczestnictwa w trunieju SORDREW Streetball.
Nagrody pieniężne w postaci bonów towarowych do sklepów GoSport
planowano przed turniejem rozdzielić w następujący sposób:
Kategorie: OPEN kobiet i mężczyzn, Szkoły ponagimnazjalne kobiet
i mężczyzn – odpowiednio 1. miejsce (4x150zł), 2. miejsce (4x100zł)
3. miejsce (4x50zł); Kategorie: Gimnazjum dziewcząt i chłopców – tylko
1. miejsce (4x50zł) – razem 5.200 zł.
W związku z tym, iż w kategorii szkół ponadgimnazjalnych kobiet nie
wystąpiła żadna drużyna, a także w kategorii Gimnazjum chłopców
wystąpiły dwie drużyny oraz w kategorii Gimnazjum dziewcząt wystąpiła
jedna drużyna, w ostateczności nagrody finansowe postanowiono
rozdysponować w następujący sposób:
Szkoły podstawowe dziewczęta i chłopcy: 1. miejsce (4x100zł), 2. miejsce
(4x50zł); Gimnazjum chłopcy: 1. miejsce (4x100zł), 2. miejsce (4x50zł);
Gimnazjum dziewczęta: 1. miejsce (4x100zł); Szkoły ponadgimnazjalne
mężczyźni: 1. miejsce (4x150zł), 2. miejsce (4x100zł) 3. miejsce (4x50zł);
kategoria OPEN kobiety: 1. miejsce (4x150zł); kategoria OPEN mężczyźni
1. miejsce (4x150zł), 2. miejsce (4x100zł) 3. miejsce (4x50zł) – razem
5.200 zł. Dzięki takiemu zabiegowi, każda kategoria wiekowa orzymała
nagordzy pieniężne.
Z wpłat dokonanych przez uczestników pełnoletnich (10 zł/osoba)
uzbierano kwotę 250 zł, która zostanie przekazana Fundacji „Iskierka”.
Turniej zorganizowany został przez Wydział Promocji Miasta i Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta w Świętochłowicach wraz z Centrum Kultury
Śląskiej oraz OSiR Skałka i stanowił jeden z elementów tegorocznego
Wallstreet Festiwalu.
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