
 
 

 
 

NBA oraz Stowarzyszenie PROJEKT BASKET organizatorami DRAFT-u, konferencji  
z losowaniem drużyn NBA w Jr.NBA i Jr.WNBA Projekt Basket League 

 
Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice (SPBK) wspólnie z National Basketball Association (NBA) organizują w 
Polsce DRAFT Ligi Jr.NBA i Jr.WNBA. Po sukcesie Jr.NBA w Polsce w poprzednim sezonie, Projekt Basket obejmie 
swoim obszarem działalności całą Polskę południową, powołana również zostaje Jr.WNBA (liga żeńska). 
 

DRAFT jest wydarzeniem inaugurującym Jr.NBA i Jr.WNBA Projekt Basket League. 
Podczas części konferencyjnej zaprezentowane zostaną misja i zasady Ligi oraz przeprowadzone będzie losowanie 
zespołów NBA i WNBA, w barwach których będą występowały polskie drużyny klubowe i szkolne. Podczas części 
konferencyjnej trenerzy oraz chłopcy i dziewczęta będą mieli okazję obejrzeć filmy z m.in. europejskich i 
amerykańskich obozów dla finalistów, a trenerzy będą mogli zapoznać się z podstawowymi wartościami NBA w 
zakresie szkolenia młodzieży. Podczas części sportowej chłopcy i dziewczęta uczestniczyć będą w treningu 
przeprowadzonym wspólnie przez trenerów z NBA i Projektu Basket, a trenerzy klubów i szkół uczestniczących 
będą mieli okazję do rozmów z przedstawicielami NBA.  
 

Ligi Jr.NBA i Jr.WNBA Projekt Basket przeprowadzą rozgrywki turniejowe w 24 miastach na terenie Polski 
południowej. Każda drużyna będzie reprezentować, w oryginalnych strojach sportowych, jeden z 30 zespołów NBA 
lub jeden z 12 zespołów WNBA. W sezonie 2022-23 zorganizowanych zostanie 26 turniejów eliminacyjnych, 
następnie 2 turnieje Play Off w Konferencji Wschodniej i Zachodniej. Finał, który odbędzie się 20 maja 2023 r. 
będzie imprezą kończącą drugi sezon Jr.NBA i pierwszy sezon Jr.WNBA w Polsce. W sumie, w rozgrywkach weźmie 
udział ponad 1 000 chłopców i dziewcząt w wieku 11-13 lat. 
 

Liga Jr.NBA to globalny format rozgrywek młodzieżowych, mający na celu popularyzację koszykówki przy 
jednoczesnym elemencie edukacyjnym 5 naszych wartości : szacunku, pasji, gry zespołowej, pracowitości i ducha 
sportu. Liga Jr.NBA w Polsce nie nastawia się na wynik sportowy, ale na dobrą zabawę; chłopcy i dziewczęta w 
wieku 11-13 lat mają mieć przede wszystkim frajdę z uprawiania koszykówki i ogólnie sportu, na presję wyników i 
ostrą rywalizację przyjdzie jeszcze dla nich czas. Bardzo ważnym elementem programu Jr.NBA jest integracja 
lokalnych społeczności skupionych wokół młodzierzowego klubu sportowego z udziałem rodziców i opiekunów. 
 

O Stowarzyszeniu Projekt 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, 
i turnieje 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 i 
opiekunów, 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 2021-22 składy NBA obejmowały ponad 100 międzynarodowych graczy z ponad 40 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. 
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat "Jr. NBA Projekt Basket", fani mogą odwiedzić www.jr.nba.com, 
polskojęzyczną stronę www.jr-nba.pl i profil na Facebooku (Facebook.com/jrnbapolska).  
 

Kontakt : Marcin Bulanda, Projekt Basket Polska, +48 601 546 880, marcin.bulanda@projektbasket.pl 
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Przy okazji DRAFT-u odbędzie się pierwszy turniej Jr.NBA Projekt Basket League z udziałem 5 drużyn Dywizji 
Central. 


