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Finał Pucharu Polski w Warszawie
Osiem czołowych zespołów Polskiej Ligi Koszykówki od czwartku, 16 lutego do niedzieli, 19 lutego w hali Arena Ursynów w Warszawie weźmie udział w turnieju finałowym Pucharu Polski. Poznaliśmy już pary ćwierćfinałowe!
Losowanie par ćwierćfinałowych wraz z układem par półfinałowych odbyło się w czwartek 26 stycznia 2017 r. w Pałacu Ślubów w Warszawie.
- Po piłce nożnej i piłce ręcznej do Warszawy trafia Puchar Polski koszykarzy. To dla nas zaszczyt, jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Już za niespełna miesiąc rozpoczniemy rozgrywki w Arenie Ursynów. Zapraszam wszystkich do hali, ale także i przed telewizory. Kibicom życzę świetnej zabawy, a każdej drużynie z osobna zwycięstwa. Liczymy na wiele emocji - powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.
- Chciałbym bardzo podziękować miastu stołecznemu Warszawy za chęć współorganizacji i podjęcia się roli gospodarza turnieju finałowego o Puchar Polski. Bardzo serdecznie witam naszego Głównego Partnera, którym została firma LOTTO. Po raz trzeci z rzędu będzie z nami ZIAJA. CINKCIARZ.PL przygotuje dla kibiców wiele atrakcji, a pozostali partnerzy, tacy jak SPALDING i FESTINA, również będą bardzo aktywni. W imieniu własnym i ośmiu drużyn uczestniczących w turnieju serdecznie zapraszam wszystkich na mecze o Puchar Polski - powiedział Marcin Widomski, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki.
 - Arena Ursynów jest bardzo dobrze skomunikowana, mamy nadzieję, że będzie ona zapełniona do ostatniego miejsca. Przed sobotnimi półfinałami zaplanowaliśmy krótki „Mecz Gwiazd”, w którym zagrają osoby znane z telewizji i innych dyscyplin sportu. O uczestnikach i formule tego spotkania będziemy informować cyklicznie - dodał Prezes Marcin Widomski.
Podczas turnieju finałowego Pucharu Polski w Warszawie zagrają ze sobą:
czwartek, 16 lutego
Ćwierćfinał 1: Polski Cukier Toruń - Stelmet BC Zielona Góra, godz. 18:00
Ćwierćfinał 2: King Szczecin - PGE Turów Zgorzelec, godz. 20:30
piątek, 17 lutego
Ćwierćfinał 3: Trefl Sopot - Miasto Szkła Krosno, godz. 18:00
Ćwierćfinał 4: Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza, godz. 20:30
sobota, 18 lutego
Półfinał 1: Stelmet BC/Polski Cukier - King/PGE Turów, godz. 15:15
Półfinał 2, Trefl/Miasto Szkła - Anwil/MKS, godz. 17:45
niedziela, 19 lutego
Finał, godz. 17:45
 
Spotkania ćwierćfinałowe będzie można zobaczyć bezpłatnie na IPLA.TV. Sobotnie półfinały i finał będą transmitowane na sportowych kanałach Polsatu. 
Bilety będą dostępne na stronie www.ticketik.pl. Będą kosztowały 30 zł (ulgowy), 40 zł (normalny), oraz 150 zł (VIP) za jeden dzień meczowy. Sprzedaż biletów rozpocznie się w czwartek, 26 stycznia 2017 r.
Turniej finałowy Pucharu Polski po raz trzeci z rzędu zostanie rozegrany w formule Final Eight. W poprzednich latach podobne imprezy odbywały się w Gdyni i Dąbrowie Górniczej. W Arenie Ursynów (ul. Pileckiego 22) rozegrane zostaną: ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek, 16 i 17 lutego), półfinały (sobota, 18 lutego) i wielki finał (niedziela, 19 lutego). Drużyny pokonane w ćwierćfinałach i półfinałach odpadają z rywalizacji.
W 2016 roku po trofeum sięgnęła drużyna z Radomia. Rosa pokonała w finale Dąbrowa Górnicza Basket Cup późniejszych mistrzów Polski Stelmet BC Zielona Góra 74:64. Najbardziej wartościowym zawodnikiem tamtego spotkania wybrany został Amerykanin C. J. Harris. W tym sezonie Rosa nie obroni tytułu - po 15. kolejach zajmowała dziewiąte miejsce w tabeli.
Miastem Gospodarzem turnieju finałowego Pucharu Polski jest m.st. Warszawa. Partnerem Głównym jest LOTTO. Partnerem trzeci rok z rzędu została również ZIAJA. Sponsor oficjalny to CINKCIARZ.PL, który przygotuje wiele atrakcji dla kibiców: m.in. klaskacze z drabinką turniejową, gadżety, konkursy, a także możliwość zmierzenia się w grze NBA 2K17. Podczas turnieju po raz kolejny obecna będzie także Fundacja DKMS - Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.

Miasto Stołeczne Warszawa przeżywa swoją drugą młodość, wciąż się zmienia i nie przestaje zaskakiwać. Na mapie miasta ciągle pojawiają się kolejne atrakcje. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - bogate dziedzictwo kulturowe, wciągające życie nocne, restauracje z gwiazdką Michelina i wszechobecną zieleń. Bez wątpienia to obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Europy. Także ze względu obecność ważnych międzynarodowych imprez sportowych takich jak Maraton Warszawski, Tour de Pologne czy Memoriał Kamili Skolimowskiej.
Totalizator Sportowy Sp. z.o.o., właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa, która od ponad 60 lat działa nieprzerwanie na rodzimym rynku loteryjnym. Dysponuje siecią ponad 16 000 punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury.
Cinkciarz.pl umożliwia wymianę walut po bardzo atrakcyjnych kursach. Klienci mogą używać trzech modeli transakcyjnych oraz szeregu narzędzi wspierających wymianę walut. Z usług serwisu korzystają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Transakcje można zawierać o dowolnej porze i realizować je za pomocą ekspresowych i darmowych przelewów internetowych. Cinkciarz.pl wspiera koszykówkę. Jest sponsorem Chicago Bulls, koszykarskich reprezentacji Polski, Polskiej Ligi Koszykówki oraz Stelmetu BC Zielona Góra.
Firma ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. została założona w 1989r. przez farmaceutów Aleksandrę i Zenona Ziaja. Działalność firmy to produkcja farmaceutyków oraz wysokiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych: Ziaja kosmetyki ogólne - dostępne w sklepach, drogeriach, marketach; Ziaja MED. - dermokosmetyki dostępne w aptekach oraz Ziaja PRO - seria profesjonalna do gabinetów kosmetycznych. Wszystkie preparaty ze znakiem Ziaja są produkowane w dwóch nowoczesnych zakładach produkcyjnych na Kaszubach na obszarze 25 000 m2. W 2016 roku na rynek trafiło ponad 69 milionów sztuk produktów firmy Ziaja.
Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja pożytku publicznego oraz jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 1 007 724 potencjalnych Dawców szpiku, spośród których 3 669 osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym szansę na życie. Misją Fundacji DKMS jest bowiem znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta chorującego na nowotwory krwi i potrzebującego przeszczepienia szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja DKMS należy do rodziny DKMS, jednej z największych baz Dawców szpiku na świecie, liczącej obecnie ponad 6 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców.


