
 

ZELMER 3x3 QUEST 

Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2016 

Dąbrowa Górnicza, 16-17.07.2016 

Gotowi na jeszcze więcej koszykówki na świeżym powietrzu? ZELMER 3x3 

QUEST - Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 zagości na Placu Wolności w 

Dąbrowie Górniczej. Świetne nagrody, wyjątkowe sportowe emocje i masa 

dobrej zabawy - zapisz się na turniej już dziś! 

ZELMER 3x3 QUEST to cykl turniejów, który ma na celu wyłonić najlepszą 

drużynę w koszykówce 3x3 w kategorii OPEN mężczyzn w naszym kraju. Jako 

sponsor tytularny całego cyklu zawodów i fundator nagród dla zwycięzców 

ZELMER kibicuje razem z nami koszykówce na świeżym powietrzu. 

Dąbrowa Górnicza to miasto, w którym koszykówka jest obecna cały sezon 

dzięki występującej w Tauron Basket Lidze drużynie MKS. Tym razem 

zawitają tam najlepsze zespoły w koszykówce 3x3. Turniej ZELMER 3x3 

QUEST na Placu Wolności zapowiada się niezwykle ciekawie. Sportowa 

rywalizacja, atrakcyjne nagrody i wielkie emocje – tego nie można 

przegapić! 

Główną kategorią podczas każdego turnieju ZELMER 3x3 QUEST jest OPEN 

mężczyzn, której zwycięzcy otrzymają 1500 zł oraz oficjalne zegarki Tauron 

Basket Ligi marki Festina. Ponadto trzy czołowe drużyny awansują do 

turnieju finałowego w Łodzi (30-31 lipca). Dodatkowo zmagania będą toczyć 

się w kategoriach OPEN kobiet, a także U18 i U15 chłopców i dziewczyn. 

Nagrodą w tej pierwszej kategorii będzie 1000 zł, a w kolejnych będzie 

można wygrać, poza medalami, atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Rejestracja na turniej odbywa się dwutorowo. W pierwszym kroku trzeba 

zapisać się na turniej na stronie www.3x3planet.com, a następnie wysłać 

wypełniony formularz na adres 3x3@pzkosz.pl.  

Terminarz ZELMER 3x3 QUEST 2016: 

25-26 czerwca - Opole 

2-3 lipca - Gorzów Wlkp. 

9-10 lipca - Rumia 

16-17 lipca - Dąbrowa Górnicza 

23-24 lipca - Toruń 

30-31 lipca - Łódź (wielki finał) 

 

http://www.3x3planet.com/
mailto:3x3@pzkosz.pl


 

Organizatorem ZELMER 3x3 QUEST jest Polski Związek Koszykówki. 

Sponsorem tytularnym imprezy jest ZELMER. 

ZELMER - producent i rynkowy lider drobnego sprzętu AGD w Polsce - 

chętnie wspiera zdrowy tryb życia i angażuje się w aktywności na świeżym 

powietrzu. Widać to również w bogatej ofercie urządzeń, w której każdy 

znajdzie coś dla siebie. Marka stworzyła portfolio pamiętając o osobach 

prowadzących aktywny i zdrowy tryb życia, wprowadzając do oferty takie 

produkty jak innowacyjne wyciskarki do soków, suszarki spożywcze czy 

parowary. 

 

 


