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ИЗВЕШТАЈ СА 16-ог МИНИ БАСКЕТ ФЕСТИВАЛА СВРЉИГ 2019
У недељу 21.04.2019 у Сврљигу одржан је 16 –ти по реду Мини баскет фестивал у
заједничкој организацији КК Сврљиг и РКСИС, Регионалног кошаркашког савеза Источна
Србија.
Фестивалу је присуствовало око 160 деце из 7 клубова : КК Сврљиг,као клуб
домаћин,КК Леда Фалц Ист, КК Ниш, КК Младост Весна из Беле Паланке, УЖКК Студент из
Ниша , КК Ртањ иѕ Бољевца и по први пут са нама као новооформљени клуб КК Мариноси из
Ниша који ће и сами бити организатори једног оваквог фестивала.
Клубови су довели своју децу узраста 2008/2009/2010 и млађе на фестивал који се одржао у
балон сали у Сврљигу.
Након свечаног отврања и доделе медаља, присутнима се обратио и
тренер/организатор фестивала у Сврљигу, Игор Радивојевић, као и представници Општине
Сврљиг и РКСИС-а.
Одиграно је укупно 14 утакмица ,постављена су два терена, са разгласом ,простором
за публику. Све похвале за организацију оваквог догађаја.
Утакмицу су судиле двојица судија, са записничким столом за сваки терен. Медаље су
подељене свим учесницима догађаја, као и дипломе и плакета коју је дао РКСИС клубу
организатору и пехари који су подељени сваком клубу учеснику фестивала. Свако дете је
добило воду и кроасан које је обезбедио организатор фестивала.
Комесар такмичења МК РКСИС Душан Васић је уручио победнички пехар и медаље
екипи КК Сврљиг, јуниоркама, које су оствариле право на пласман на завршни турнир КСС-а у
категорији јуниорки. На терену су се појавили и будући кошаркаши , годишта 2012 и млађи и
показали да у Сврљигу има велики број деце опредељен ѕа будуће кошаркашке наде што се
може видети и на фотографијама које се налазе на сајту РКСИС.
За организацију и труд, све честитке , јер је цео догађај протекао без икаквих
проблема на опште задовољство свих учесника.
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У Нишу ,
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Координатор
Душан Васић

