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NBA oraz Stowarzyszenie PROJEKT BASKET organizatorami DRAFT-u, 

konferencji z losowaniem drużyn NBA w Lidze Jr.NBA Projekt Basket 
 

KATOWICE, POLSKA, 18 września 2021  

Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice (SPBK) wspólnie z National Basketball Association (NBA) 

organizują pierwszy w Polsce DRAFT Ligi Jr.NBA. 
 

DRAFT jest imprezą inaugurującą Ligę Jr.NBA Projekt Basket. 

Podczas części konferencyjnej zaprezentowane zostały misja i zasady Ligi oraz przeprowadzono 

losowanie zespołów NBA, w barwach których będą występowały polskie drużyny klubowe i szkolne. 

Na koniec części konferencyjnej trenerzy oraz chłopcy i dziewczęta mieli okazję obejrzeć filmy z m.in. 

europejskich i amerykańskich obozów dla finalistów i najlepszych zawodników Ligi, a trenerzy mogli 

zapoznać się z podstawowymi wartościami NBA w zakresie szkolenia młodzieży. Podczas części 

sportowej chłopcy i dziewczęta uczestniczyli w treningu przeprowadzonym wspólnie przez trenerów z 

NBA i Projektu Basket, a trenerzy klubów i szkół uczestniczących mieli okazję do rozmów z 

przedstawicielami NBA. Draft zakończył się wspólnym lunchem, podczas którego było wiele okazji do 

rozmów i nawiązywania kontaktów. 
 

Film "DRAFT Ligi Jr.NBA Projekt Basket w Polsce" na kanale YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=iFaYKCwy8dc 
 

"Przede wszystkim, w imieniu Stowarzyszenia Projekt Basket chcę podziękować przedstawicielom 

NBA za zaufanie jakim nas obdarzyli powierzając organizację pierwszej w Polsce Ligi Jr.NBA." 

powiedział Marcin Bulanda, Prezes Stowarzyszenia Projekt Basket." 

"Jesteśmy wszyscy bardzo podekscytowani i dumni, zarówno organizatorzy jak i uczestnicy, czyli 

trenerzy i dzieci". "Udział w Lidze Jr.NBA jest doskonałym narzędziem dla klubów uczestniczących w 

swoich lokalnych działaniach marketingowych, a przede wszystkim w zachęceniu młodzieży do 

uprawiania koszykówki". 
 

„Jr.NBA to globalna platforma dla młodych chłopców i dziewcząt próbująca zachęcić coraz  

więcej dzieci do gry w koszykówkę, którą rozwijamy na całym świecie" – powiedział Neal Meyer, 

Wiceprezes NBA ds. Operacji Koszykarskich na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. 

"Polska jest krajem, do którego od dawna chcieliśmy przyjechać, a teraz jesteśmy bardzo 

podekscytowani możliwością rozpoczęcia Ligi tutaj w Katowicach" 
 

"Śląsk to jest region gdzie mamy najwięcej zespołów młodzieżowych, silną kadrę trenerską i 

nauczycielską. W większości to absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach"  

powiedział Ryszard Litkowycz, Wiceprezes Stowarzyszenia Projekt Basket i pracownik dydaktyczny 

AWF w Katowicach. "Dzisiaj dzieci mają szansę spotkać się z trenerami ze Stanów Zjednoczonych, 

wkrótce rywalizować w prestiżowej lidze, za rok może pojadą na camp do Słowenii, czy też Orlando". 
 

"Głównym przesłaniem dla wszystkich dzieci, dla wszystkich młodych ludzi niech będzie dobra 

zabawa i radość z gry; reszta przyjdzie sama, po prostu ciesz się tym i ciesząc się nawet nie zauważysz 

kiedy poznasz podstawowe wartości tej gry, takie jak duch sportu, praca zespołowa, właściwa postawa 

i szacunek" powiedział Adrian Alvarez Leo - Menadżer ds. Operacji Koszykarskich w Ameryce 

Łacińskiej. "Szacunek do tych wartości będzie widoczny w grze młodych ludzi, zakochają się w czymś 

co jest całkiem fajne, czyli w graniu w koszykówkę." 
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"Liga Jr.NBA Projekt Basket" odbędzie się w lokalnych szkołach podstawowych i ośrodkach 

sportowych w miastach na terenie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego; każda drużyna 

koedukacyjna będzie reprezentować, w oryginalnych strojach sportowych, jedną z 30 drużyn NBA.  

W 2021 zorganizowanych zostanie 12 turniejów eliminacyjnych, kolejne odbędą się w 2022 r., 

następnie 2 turnieje Play Off w Konferencji Wschodniej i Zachodniej. Finał, który odbędzie się na 

przełomie maja i czerwca 2022 r. będzie imprezą kończącą pierwszy sezon Ligi Jr.NBA w Polsce. 
 

Jr. NBA, to globalny program młodzieżowej koszykówki dla chłopców i dziewcząt, który uczy 

podstawowych umiejętności, a także podstawowych wartości – pracy zespołowej, wzajemnego 

szacunku, determinacji i budowy społeczności – na poziomie podstawowym, aby rozwijać i doskonalić 

umiejętności koszykarskie młodych zawodników, a także trenerów i rodziców. W sezonie 2019-20 

NBA i jej drużyny, dzięki imprezom i klinikom fizycznie dotarły do 14,5 miliona młodych ludzi na 

całym świecie, natomiast w wydarzeniach wirtualnych i zajęciach on-line, uczestniczyło ponad 210 

milionów młodych zawodników i fanów ze 118 krajów. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat "Jr. NBA Projekt Basket", fani mogą odwiedzić 

www.jr.nba.com, polskojęzyczną stronę www.jr-nba.pl i stronę na Facebooku 

(Facebook.com/jrnbapolska). Lada dzień dostępna będzie polska wersja aplikacji OWQLO, na której 

będzie można śledzić m.in. terminarz rozgrywek ale również zapoznać się z materiałami video 

trenerów z NBA. 

 

O Stowarzyszeniu Projekcie Basket 

Stowarzyszenie Projekt Basket jest organizacją non-profit, która popularyzuje koszykówkę wśród 

młodzieży szkolnej oraz integruje środowisko klubów sportowych i szkół. 

Projekt Basket organizuje rozgrywki międzyszkolne, turnieje i obozy sportowe dzięki którym zachęca i 

motywuje chłopców i dziewczęta do rozpoczęcia regularnych treningów koszykówki; a w efekcie do 

rozpoczęcia kariery sportowej. Ważnym zadaniem Projektu Basket jest integracja środowiska 

koszykarskiego, a w szczególności trenerów i działaczy lokalnych klubów sportowych z nauczycielami 

WF lokalnych szkół. W działaności Stowarzyszenia bardzo duże znaczenie ma również aktywizacja 

rodziców, dzięki którym młodzi ludzie otrzymują niezbędne wsparcie i pomoc.  

 

O NBA 

NBA to globalny biznes sportowy i medialny zbudowany wokół czterech profesjonalnych lig 

sportowych: National Basketball Association, Women's National Basketball Association, NBA G 

League i NBA 2K League. NBA i Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) wspólnie prowadzą 

Basketball Africa League (BAL). NBA jest obecna na arenie międzynarodowej, oferując rozgrywki i 

programy dostępne w 215 krajach i terytoriach, w ponad 50 językach oraz towary sprzedawane w 

ponad 100 000 sklepach w 100 krajach na sześciu kontynentach. Na początku sezonu 2020-21 składy 

NBA obejmowały 107 międzynarodowych graczy z 41 krajów. Aktywa NBA Digital obejmują NBA 

TV, NBA.com, aplikację NBA i NBA League Pass. NBA stworzyła jedną z największych społeczności 

mediów społecznościowych na świecie, z 1,9 miliarda polubień i obserwujących na całym świecie na 

wszystkich platformach ligowych, drużynowych i zawodniczych. Za pośrednictwem NBA Cares liga 

zajmuje się ważnymi problemami społecznymi, współpracując z uznanymi na całym świecie 

organizacjami służącymi młodzieży, które wspierają edukację, rozwój młodzieży i rodziny oraz sprawy 

związane ze zdrowiem. 

 

### 

 

Kontakt 

Marcin Bulanda, Projekt Basket Polska, +48 601 546 880, marcin.bulanda@projektbasket.pl 

 

www.jr.nba.com
www.jr-nba.pl

