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Lublin, 23 lutego 2023 r.  

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

„Koszykarska Lublinianka zaprasza najmłodsze dzieciaki na 

otwarty turniej minikoszykówki”   

 
Lublinianka KUL Basketball zaprasza dzieciaki w wieku od 5 do 9 roku życia na 

pierwszy, otwarty i bezpłatny turniej minikoszykówki, który odbędzie się w dniu 4 marca 

br. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej 7 w Lublinie. To pierwszy 

od wielu lat lubelski turniej przeznaczony dla najmłodszych miłośników i adeptów 

koszykówki. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Lubelskie.  

Familijny Turniej Minibasketu „JP II CUP 2023” to połączenie treningu indywidualnego oraz 

meczów minibasketu dla lubelskich dzieciaków w wieku od 5 do 9 lat, bez względu na poziom 

zaawansowania (początkujący są jak najbardziej mile widziani). Pod okiem doświadczonych 

trenerów z Lublinianki KUL Basketball, w tym również Aleksandra Mrozika – jedynego 

szkoleniowca z Europy, który w minionym tygodniu wziął udział w Jr. NBA Day czyli  

3-dniowym oficjalnym wydarzeniu towarzyszącym NBA All Star Game 2023 (prowadził 

treningi i kliniki szkoleniowe dla dzieciaków i młodzieży w Salt Lake City) – najmłodsi 

przeżyją prawdziwą sportową przygodę. Od 10:00 do 15:00 zaplanowaliśmy naukę podstaw 

koszykówki, mnóstwo ogólnorozwojowych gier i zabaw oraz serię emocjonujących meczów. 

Gramy na 3 boiska równocześnie, mniejszymi piłkami i na niższe kosze (dopasowane do wieku 

oraz wzrostu uczestników). Nie liczymy oczywiście wyników, każdy zawodnik ma 

zagwarantowaną zbliżoną liczbę minut gry, a podziału dzieciaków na drużyny dokonają nasi 

trenerzy na miejscu tak, żeby zagwarantować równe szanse każdemu.   

 

Liczba miejsc na turnieju jest ograniczona (do ok. 40 osób), dlatego rodziców prosimy 

o wcześniejszą rejestrację dzieci na stronie: https://bit.ly/JPIICUP2023rejestracja  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku (2 marca br.), do godz. 23:00. 

  

https://www.lubelskie.pl/
https://bit.ly/JPIICUP2023rejestracja
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W piątek (3 marca br.) zakwalifikowani uczestnicy dostaną e-mail z potwierdzeniem przyjęcia 

oraz szczegółowymi informacjami o wydarzeniu. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na turniej 

mają dzieci obecnie trenujące w klubie Lublinianka KUL Basketball. Udział w wydarzeniu jest 

bezpłatny.  

 

Partnerem wydarzenia Familijny Turniej Minibasketu „JP II CUP 2023" jest Województwo 

Lubelskie - „Lubelskie Smakuj Życie!”, „Z dumą wspieramy sport”.   
 

 

O klubie i projekcie 

 

Lublinianka KUL Basketball to lokalny klub młodzieżowy, który łączy tradycję dawnego 

WKS z amerykańskim know-how oraz strukturami Akademii Koszykówki HoopLife, 

działającej w Lublinie od 2017 r. Od lipca 2022 r. jest oficjalnym kontynuatorem najstarszej 

sekcji koszykarskiej w naszym mieście, która w latach 1944-1981 wychowała wiele 

pokoleń świetnych graczy, w tym również reprezentantów Polski oraz olimpijczyków.  

Z kolei 24 stycznia 2023 r. oficjalnym Partnerem Tytularnym klubu został najstarszy 

uniwersytet w Lublinie, tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL).  

 

Celem klubu, który funkcjonuje pod marką Lublinianki jako osobne stowarzyszenie  

z własnym budżetem, jest stworzenie w Lublinie silnego ośrodka koszykówki 

młodzieżowej, nastawionego przede wszystkim na rozwijanie młodych graczy z regionu  

w środowisku międzynarodowym. Koszykarska Lublinianka chce wychowywać 

zawodników, którzy będą zasilali polskie kadry młodzieżowe oraz znajdowali drogę do 

zespołów NCAA, EBL oraz Euroligi i NBA. Na początku lutego 2023 r. drużyna U20 z klubu 

oficjalnie zadebiutowała w prestiżowych rozgrywkach międzynarodowych European Youth 

Basketball League (EYBL).  

 

Obecnie Lublinianka KUL Basketball to drużyna II ligowa oraz akademia młodzieżowa,  

w której trenuje łącznie ponad 180 zawodników (w wieku od 5 do 19 lat) z Polski, Ukrainy, 

Białorusi i Francji. Stowarzyszenie zatrudnia 7 trenerów z Polski oraz Ukrainy. Jeden  

z nich (Aleksander Mrozik), jako jedyny szkoleniowiec z Europy wziął udział w Jr. NBA Day 

czyli 3 dniowym oficjalnym wydarzeniu towarzyszącym NBA All Star Game 2023. Poprowadził 

(po raz trzeci w życiu) treningi i kliniki szkoleniowe dla dzieciaków i młodzieży w Salt Lake City 

(Utah).  

 

Kontakt i więcej informacji:  

Aleksander Mrozik - prezes Lublinianki KUL Basketball  

 

tel. + 48 502 414 062 
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e-mail: aleksander.mrozik8@gmail.com  

www.facebook.com/LubliniankaBasketball  

www.lublinianka-basketball.pl    
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