
 

 

 

 

 

 

 

 „Orlik Basketmania” 2014 - pokaż mistrzowską klasę!  

Turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży  

 

To już czwarta edycja turnieju, ale  po raz pierwszy zagramy w koszykówkę na tak 

szeroką skalę - w 16 województwach,  na obiektach wybudowanych w ramach 

programu „Moje boisko – ORLIK 2012” odbędzie się turniej „Orlik Basketmania”. 

Organizatorem rozgrywek na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki jest 

Fundacja „Koszykówka Polska”. Turniej odbędzie się w terminie 16 maja- 22 

czerwca 2014.  

 

W tym roku po raz pierwszy zagramy we wszystkich 16 województwach Polski. Młodzi 

zawodnicy będą mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności oraz przeżyć ciekawą 

sportową przygodę podczas 3 etapowej rywalizacji. W trakcie turnieju czeka na nich 

mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy oraz możliwość poznania aktywnych młodych ludzi  

z całego kraju, dla których koszykówka zajmuje ważne miejsce w życiu. 

 

Rywalizować będą zawodnicy i zawodniczki w dwóch kategoriach wiekowych – V i VI 

klasa szkoły podstawowej (roczniki 2001-2002) oraz I i II klasa gimnazjum (roczniki 

1999-2000). Do współzawodnictwa zapraszamy reprezentacje szkół lub klas, 

Uczniowskie Kluby Sportowe oraz zespoły utworzone przez społeczności lokalne,  

a także organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą (występujące z formalnym 

opiekunem).  

 

W trakcie turnieju zostaną przeprowadzone eliminacje na trzech etapach: gminnych  

(16.05-1.06.), makroregionalnych (7/8.06 – 14/15.06.) oraz ogólnopolski – Wielki Finał, 

który zostanie rozegrany 20- 22.06.2014 w Łodzi, Udział w nim wezmą 32 drużyny 

reprezentujące 8 makroregionów.  

 

 



 

 

 

 

 

Podczas Wielkiego Finału w Łodzi, najlepsze drużyny będą walczyć o voucher do 

zrealizowania w Profesjonalnym Sklepie Koszykarskim, nie zabraknie też konkursów 

indywidualnych oraz dodatkowych atrakcji dla uczestników turnieju.  

 

Ambasadorem „Orlik Basketmania” 2014 ponownie został Marcin Gortat. Zawodnik 

NBA i reprezentant Polski wspierał naszych młodych koszykarzy i koszykarki  

w poprzednich edycjach turnieju, przesyłając im nagrane przez siebie filmy prosto z sali 

treningowej. W tym roku uczestnicy turnieju mogą również liczyć na wsparcie Gortata, 

który potrafi świetnie zmotywować i zachęcić młodych ludzi do pracy.  

 

Organizatorem turnieju – na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest Fundacja 

„Koszykówka Polska”, ul. Ciołka 10, 01-402 Warszawa (tel./fax 022 836 38 00; 

orlikbasketmania@pzkosz.pl). 

Sponsorem Nagrody Głównej jest kanał Disney XD. 

Partnerami Turnieju są: TAURON Polska Energia S.A. , Tauron Basket Liga, Tauron 

Basket Liga Kobiet, Polski Związek Koszykóki, Fundacja MG13, Spalding, Zina.  

 

Po szczegółowe informacje dotyczące turnieju zapraszamy Państwa na oficjalną stronę 

„Orlik Basketmania” www.orlikbasketmania.pl, oraz oficjalny profil na Facebooku: 

https://www.facebook.com/orlikbasketmania 
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