Organizátori prajú vetkým zúèastneným
hráèom a divákom príjemnú portovú
atmosféru a dobré poèasie. Boli by sme
radi, keby sa vetky zápasy odohrali fair

play a turnaj sa tak stal dôstojnou spomienkou na náho kamaráta.
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Cikistreetball je najväèí otvorený
streetballový turnaj v okrese Partizánske.
Kadoroène sa koná v portovom areáli
Základnej koly vo Ve¾kých Bieliciach. V
tomto roku sa stretávame u na iestom
roèníku, èo nám dáva monos pozrie sa
do jeho krátkej histórie.
Je venovaný pamiatke Igora Chropeòa,
ktorý na tomto ihrisku s basketbalovou loptou trávil vo¾ný èas, no v mladom veku
náhle zomrel.
V posledný augustový deò roku 1997 sa
konal jeho prvý roèník. V naom regióne to
bol vôbec prvý streetballový turnaj, preto
sme sa trocha obávali nízkej uèasti. Práve
z tohoto dôvodu sme sa rozhodli pre troj-

Rok 2000 bol pre Cikistreetball prelomový.
Vetci zúèastnení potvrdili nastúpený trend
nárastu kvality z roka na rok. Na turnaji sa
zúèastnili hráèi z viacerých okresov západoslovenského kraja - Partizánske, Topo¾èa-

Tretí roèník bol síce poètom zúèastnených hráèov najslabí, ale kvalitou za
predolým urèite nezaostával. Organizátorov a hráèov koneène nezradilo
poèasie a turnaj sa odohral vonku pod horúcim slnkom.

Po roku sa streetballisti v Bieliciach stretli
opä. Turnaj nabral výrazne na kvalite tak
herne ako aj organizaène. Zápasy u hrali
traja hráèi na troch pod¾a pravidiel streetballu, ktoré boli prevzaté z Adidas Streetball
Chalenge v Bratislave. Medzi pätnástimi
zúèastnenými drustvami mali svoje zastúpenie aj okresy Topo¾èany, Prievidza a na
úrovni pridala aj úèas drustva Wallace z
Bratislavy, no hlavne Mira imu, ktorý bol
majstrom sveta v smeèovaní do koa.

èlenné drustvá, prièom hrali dvaja hráèi na
dvoch. V deò turnaja nám neprialo poèasie,
a tak sme sa museli presunú do telocviène.
Na prvom roèníku sa zúèastnilo trinás
drustiev, z toho jedno enské z Partizánskeho a blízkeho okolia.

Hráèi, ktorí sa zúèastnili na vetkých roèníkoch mohli spozorova, e streetball stále prechádza urèitým vývojom. Dôleitým dôsledkom je aj to, e sa
hrá èistejie a hráèi menej èasto pristupujú
k zbytoèným hádkam v sporných momentoch. Veï streetballové turnaje sa hrajú
najmä pre zábavu aj keï samozrejme istú
dávku túby po víazstve musíme pripusti.

Piaty roèník sa konal a v auguste 2002. Za
krásneho poèasia sa vetky zápasy odohrali vonku na kompletne zrekontruovanom ihrisku so tyrmi komi. Dovedna
si svoje sily meralo sedemnás tvorèlenných kolektívov. Príjemnú portovú atmosféru spestrila po prvýkrát aj hudobná produkcia.

ny, Trenèín, Nové Zámky, Bratislava.
Tomuto napomohol aj prihlasovací systém
na internetovej stránke turnaja.

