A rendezvény fõ támogatói:
Budapest Fõváros X. kerület
Kõbányai Önkormányzat
adidas Budapest Kft.
OTP Junior
ENKSZ FÕGÁZ
FIBA–MKOSZ
Kosárvarázs Alapítvány
Budapesti Kosárlabda Szövetség

Az esemény rendezõje:

Kocsis Sándor Sportközpont
1107 Budapest, Bihari utca 23.
Telefon, fax: (06-1) 262-3504
E-mail: kobanyasport@kobanyasport.hu
Honlap: www.kobanyasport.hu

A rendezvény fõvédnökei:
Dr. György István, kormánymegbízott
és Kovács Róbert, Kõbánya polgármestere

2017. MÁJUS 27.

OTP Junior – adidas streetball Challenge 1

Akik
versenyeztek
és nyertek!

2016

2 OTP Junior – adidas streetball Challenge

KÕBÁNYA – NÉPLIGET

Tisztelt Sportbarátaim!
Újra tavasz, újra streetball! A fõvárosi kerületek közül
két saját rendezvényt követõen eddig csak Kõbánya
lett helyszíne az országos adidas streetball rendezvénysorozatnak, sõt már az is hagyomány, hogy ez, a
minden év májusában induló országos versenysorozat nyitó eseménye.
Már hatodik alkalommal lehetek fõvédnöke
Kõbányán – Kovács Róbert polgármester úrral közösen – a népligeti rendezvénynek, és mindig ugyanazt
az örömöt érzem, amikor látom a kosarazó gyerekeket, mint az elmúlt években.
A helyszín is egyre rendezettebb, a Népliget fokozatosan fejlõdik, szépül. Tulajdonképpen ez is volt az egyik célja a sportesemény ide helyezésének, hiszen az egykor olyan népszerû park a múltban sokat veszített
népszerûségébõl.
Örömömre szolgál, hogy az elmúlt esztendõben a helyi kosárlabdaéletben minõségi változás következett be. Nemcsak azért, mert az új Zsíros
Tibor Kosárlabda Csarnokban már két korosztályban is elindultak kosaras
gyerekeink az EYBL (European Youth Basketball League – Európai Ifjúsági
Kosárlabda Bajnokság) versenyrendszerében, hanem azért is, mert 11 év
után újra országos utánpótlás érmet, nevezetesen ezüstérmet szereztek a
tini lányok. Kõbánya ezen kívül több országos kosárlabda-rendezvénynek
is otthont adott, itt volt, többek között, a budapesti EYBL forduló is, ahol a
Budapest-válogatott – soraiban kõbányai kosarasokkal – szerepelt. Az
idén huszadik születésnapját ünneplõ Kõbányai Darazsakat is dicséret
illeti, hiszen a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia ma már a dél- és keletpesti kosaras fiatalokkal is foglalkozik.
Az idei fesztiválon is lesz B33 játék is és – mint minden alkalommal –
most is emlékeztetek arra, hogy a B33-at felejthetetlen kosaras legendánk,
Zsizsi bácsi mutatta be elsõként kosaras gyerekeinkkel. Sajnos Õ már nem
lehet közöttünk, de Kõbányán minden kosaras rendezvény és alkalom
emléket állít sportemberi nagyságának, miként a Zsíros Tibor Kosárlabda
Csarnokban elhelyezett állandó kiállítás, ahol több relikvia mellett az 1955ös legendás csapat Európa-bajnoki aranyérme is látható.
A rendezvény egyik fõvédnökeként pozitív sportélményeket és jó
szórakozást kívánok mindenkinek, reményeim szerint minden résztvevõ
és érdeklõdõ szép emlékeket visz haza Kõbányáról és Budapest legnagyobb parkjáról, a Népligetrõl.

dr. György István
kormánymegbízott
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Kedves Sportbarátaim!
Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek Benneteket Kõbányán, a streetball fesztivál nyitórendezvényének hagyományos helyszínén, ahol május 27én ismét pattoghat a labda!
A streetball, a 3-3 elleni játék során egyszerre
mozdul idõs, fiatal, játszanak lányok és fiúk vegyesen
is, elsõsorban nem az eredmény, hanem a közös játék
öröme miatt. Mára azért a teljesítmény fontossága is
megjelent, hiszen a 3x3-as játék profi sportolókat
vonz, világ- és Európa-bajnokságokat rendeznek, és
remények szerint még az idén olimpiai sportággá
válik a 3-3 elleni játék. Nekünk Kõbányán sokat jelent ez a sport, nem
véletlen, hogy 1994 óta minden évben mi rendezzük a streetball fesztivál
nyitóeseményét. Egyre több palánk található már nem csak a intézményekben és a parkokban, hanem a házak udvarán is.
Kõbánya azonban nemcsak a streetball, hanem a kosárlabda-utánpótlás
fellegvára is. Büszkeségünk, a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia az elmúlt
évben bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe is, és az idei esztendõben már két korosztállyal vettek részt az EYBL – Európai Kosárlabda Liga
versenysorozatában.
Kevés más település, fõvárosi kerület mondhatja el magáról, hogy olyan
sokszínû és élénk a helyi sportélet, mint nálunk, Kõbányán. Önkormányzatunk számos sportfejlesztésére lehetünk büszkék és örömmel tudatom,
hogy újabb kosárlabdacsarnokot építünk a Harmat Általános Iskola
udvarán. Bízom abban, hogy ez újabb lendületet fog adni a kõbányai
kosárlabdának. Célunk, hogy mielõbb tudjunk játékosokat adni azon
válogatott csapatoknak, akik akár hazánkat, akár Budapestet képviselik a
nemzetközi színtéren, valamint, hogy a Zsíros Akadémia – névadójához
méltóan – több olyan nagy formátumú játékost nevelhessen, amilyen
Zsizsi bácsi volt a maga idejében.
Találkozzunk május 27-én Kõbányán, a Népligetben a sport, a kosárlabda ünnepén, az adidas-Kõbánya streetball fesztiválon, az országos sorozat
nyitó rendezvényén.
Szerettel várom Önöket, várlak Benneteket!

Elérhetõség:
Kõbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.
Telefon: (06-1) 433-8201 • Fax: (06-1) 433-8221
E-mail: polgarmester@kobanya.hu
Honlap: kobanya.hu
facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

Kovács Róbert
polgármester
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Centerpálya és Színpadi Programok
2017. május 27., szombat
08.55 Ünnepélyes megnyitó a Tutta Forza zenekarral
09.00 Megnyitó beszédet mond Kovács Róbert, Kõbánya
polgármestere
09.05 Muzsikáló Kõbánya Egyesület – Tutta Forza zenekar elõadása
Felkészítõk: Dávid Krisztina elnök, Bakó Roland karmester

09.40 VIP mérkõzés
Az esemény vendége
a Ferencváros NB I-es
bajnok nõi
labdarúgócsapata.
Egész napos
programként
íjászbemutatót
tartanak a Széchenyi
István általános
iskola tanulói Sándor
Zoltán igazgató
vezetésével.
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Centerpálya és Színpadi Programok
2017. május 27., szombat
10.00 Big-Bem Sportegyesület társastánc bemutatója
Felkészítõ tanárok: Nagy Gyöngyi és Prepuk László

10.20 VIP mérkõzés
10.40 A tõrvívás alapvetõ elemei, mozgás kultúrája és páros vívó
bemutató a Törekvés SE sportolóival
Felkészítõ: Nagy József vezetõ edzõ

11.00 VIP mérkõzés
11.20 Biofit SE fitneszbemutatója
Felkészítõ edzõ: Koós Katalin

11.45 adidas Kõbánya Streetball Fesztivál – Eredményhirdetések I.
12.00 VIP mérkõzés – döntõ

KOSÁRVARÁZS
ALAPÍTVÁNY
A kosárlabda játék népszerûsítése és
az utánpótlás segítése érdekében.

Támogassa ön is
a kosárlabdázás
érdekében
alapítványunkat!

Bankszámlaszámunk:

11710002-20080815 – OTP X. kerületi fiók
Címünk: 1103 Budapest, Kada utca 27–29.
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12.20 Sasok SE taekwondo-bemutatója
Felkészítõ edzõ: Szalay Gábor

12.45 Marcipán Tánc és Fitnesz SE tánc- és fitneszbemutatója
Felkészítõ edzõk: Cservenyák Gabriella, Farkas Edit és Szigethy Anett

13.00 Kõbánya SC boxing edzése
Felkészítõk: Turbucz Gábor szakosztályvezetõ, Svasznek Jenõ edzõ

13.20 adidas Kõbánya Streetball Fesztivál – Eredményhirdetések II.
13.40 Dobóversenyek döntõi
14.30 adidas Kõbánya Streetball Fesztivál – Dobóversenyek
eredményhirdetése

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI

Sportolási lehetõségek
a Bihari utcában

az Ihász utcában

• Mûfüves labdarúgópálya
2x40x20 m
• Mûfüves labdarúgópálya
90x55 m
• Tornacsarnok 40x20 m
• Kis terem 16x11 m
• Teniszsátor, 2 db pálya
34x16 m

• Mûfüves labdarúgópálya
2x40x20 m
• Jégsátor
• Tornacsarnok 12x20 m
• Konditerem

1107 Bp., Bihari utca 23.
Tel.: +36/1/262 3504

1105 Bp., Ihász utca 24.
Tel.: +36/1/260 3663

az Újhegyi Uszoda és
Strandfürdõben
• Nagyközönség úszás
• Úszótanfolyamok
• Szauna
• Aquatorna
• Vízijártassági igazolás
• Strand

1108 Bp., Újhegyi út 13.
Tel.: +36/1/261 6546

www.kobanyasport.hu

A KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT
»SAJÁTTESTSÚLYOS EDZÉS«
KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ
PROGRAMJA,
A BARTENDAZ HUNGARY
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

A Streetball Fesztiválon
10.00–12.00 a Népligetben

Az edzésre kényelmes ruházatban és edzőcipőben várunk.
Hozz magaddal törölközőt, ivóvizet!
A rendezvényen mindenki csak a saját felelősségére vehet részt.
A FOGLALKOZÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL
INGYENES!
http://bartendazhungary.hu

https://www.facebook.com/bartendazhungary
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A cégcsoport számokban
– Naponta több mint 100 ezer fő részére biztosított étkezés
– 1000 alkalmazott
– Naponta közel 400 intézmény ellátása, közel 170 főző- és
tálalókonyha működtetése
– Naponta 48.000 reggeli, 2.300 tízórai, 101.000 ebéd,
32.000 uzsonna, 2.300 vacsora
– Több mint 80 saját tulajdonú tehergépkocsi
– 5 minőségbiztosítási rendszer (HACCP, ISO 9001, ISO
14001, ISO22000, MSZ 28001)

PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.
1191 Budapest, Hoffher Albert utca 20–22.
Telefon: +36-1-262-36-25
info@pensio.hu

www.minosegikozetkeztetes.hu

Gratulálunk a Nemzeti Leány Tini Bajnokság
ezüstérmes csapatának!

Álló sor balról: Sámuel Gergely (edzõ), Tar Csenge, Takács Dorina, Kutrik
Dóra, Katonás Kamilla, Király-Farkas Lili, Vámos Anna, Tatár István
(edzõ); térdelõ sor balról: Gallyas Andrea, Oberfrank Laura, Mihaleszkó
Anna, Nagy Réka, Tóth Zille, Tatár Hanna, Lányi Léna, Zsirka Erzsébet

Vár benneteket a
Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia!

Jöjjetek kosarazni!
Edzésidőpontok:
http://www.darazsak.hu/practice.html

