
 

 

HARMONOGRAM  

3x3 PIKINIK STREETBALL 

10 – 11.06.2017r. Żory 
 

DZIEŃ Pierwszy - SOBOTA 

10.06.2017r. 

Kategoria „OPEN” „+40” 

 

 

godzina  od 8.00 do 9.00   - zapisy, potwierdzenie udziału w kategorii OPEN 

godzina od 9.15 do 12.30   - rozgrywki grupowe kategoria OPEN 

godzina od 9.00 do 10.00   - zapisy, potwierdzenie udziału w kategorii +40  

godzina od 10.15 do 12.30   - rozgrywki grupowe kategoria +40  

godzina 10.30     - Konkurs dla Kibiców  

godzina 12.30     - Konkurs Rzutu za „3pkt” 

godzina od 13.00 do 14.00   - rozgrywki ćwierćfinałowe kategorii OPEN/+40  

godzina 14.15     - Konkurs Wsadów 

godzina od 14.30 do 15.15   - rozgrywki półfinałowe kategorii OPEN/+40  

godzina 15.15      - Konkurs SKILLS CHELLANGE 

godzina 15.30     - FINAŁY w kategorii OPEN/+40  

godzina 16.00  - ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w kategorii 

OPEN/+40 

godzina 16.15   - zakończenie turnieju "3x3 Piknik Stretball" podziękowania, 

wyróżnienia 

godzina 16.30     - konferencja prasowa dla mediów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DZIEŃ drugi – NIEDZIELA 

11.06.2017r. 

Kategoria Młodzieżowa „SP 1-3” „SP 4-6” „GIMNAZJUM” 

 

 

godzina  od 8.00 do 9.00   - zapisy, potwierdzenie udziału w kategorii „SP 1-3”/„SP 4-6” 

godzina od 9.15 do 11.00  - rozgrywki kategoria „SP 1-3”/”SP 4-6” 

godzina od 10.00 do 11.00   - zapisy, potwierdzenie udziału w kategorii „Gimnazjum” 

godzina 10.30     - Konkurs dla Kibiców  

godzina od 11.15 do 12.30   - rozgrywki  kategoria „Gimnazjum”  

godzina 12.00 – 16.00  - pokaz z piłkami MIESZKO WŁODARCZYK  

  wraz z warsztatami  

godzina od 13.00 do 14.00  - rozgrywki ćwierćfinałowe i półfinałowe kategorii „SP 1-3”/ 

„SP 4-6” 

godzina 13.45  - Konkurs dla Kibiców 

godzina od 13.30 do 14.30 - rozgrywki ćwierćfinałowe i półfinałowe kategorii 

„Gimnazjum” 

godzina 14.30     - Konkurs SKILLS CHELLANGE 

godzina 14.45     - FINAŁY w kategorii „SP 1-3”/ „SP 4-6” 

godzina 15.00  - FINAŁY w kategorii „Gimnazjum” 

godzina 15.30    - ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w kategorii  

„SP 1-3”/ „SP 4-6” / „Gimnazjum” 

godzina 15.45   - zakończenie turnieju "3x3 Piknik Stretball" podziękowania, 

wyróżnienia 

godzina 16.00     - konferencja prasowa dla mediów. 

 

 

 

 


