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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 23. МИНИБАСКЕТ ФЕСТИВАЛА
ЗАЈЕЧАР 2022-МЕМОРИЈАЛ САВА МИЛЕТИЋ
У недељу 29.маја 2022.године у Зајечару одржан је 23. минибаскет фестивал, други
по реду у овој сезони. Фестивал је одржан у хали Краљевица у Зајечару у организацији
кошаркашког клуба „Тимок“ и Регионалног кошаркашког савеза Источна Србија.
На фестивалу учешће је узело 330 дечака и девојчица различитих узрастних
категорија из следећех клубова са нашег региона: кк „Књажевац 1950“, кк „Леда“
Књажевац, кк „Сврљиг“, кк „Младост Весна“ Бела Паланка, кк „Ртањ“ Бољевац, кк „Бин“
Зајечар, кк „Рудар 1903“ Бор,kk “Златара“ Мајданпек, кк „ Хајдук Вељко“Неготин и кк
„Тимок“ Зајечар.
Турнир се одиграо на три паралелна терена који су били обележени креп тракама и
физички одвојени, док су кошеви били постављени на висину од 2,60 метара, током целог
трајања турнира био је присутан лекар.
Овај турнир већ четири године носи назив Меморијал Сава Милетић у знак сећања
на трагично настрадалог младог кошаркаша члана кк „Младост 019“ из Зајечара. Након
отварања турнира и поделе медаља његови другови и бивши саиграчи одиграли су
ревијалан меч у знак сећања на свог друга.
Током турнира представници регионалне судијске организације радили су на
едукацји нових судија и помоћних судија, што је од стране клубова поздрављено и
подржано да се са едукациом настави и на будућим турнирима.
Током свечаног отварања присуте учеснике је у име организатора поздарвио
Милан Вељковић, председник кк „Тимок“, присутним учесницима обратили су се и
Никола Павловић у име Спортског савеза Зајечара као и Милош Аврамовић у име РКСИС,
у име РКСИС Душан Васић је уручио плакету за успешну организацију турнира
председнику кк „Тимок“ Милану Вељковићу.
Турнир је имао и хумни аспект с обзиром да су се за време турнира прикупљала
средства у виду добровољног прилога за помоћ у лечењу мале Зајечарке Ленке
Љубисављевић. Учешће су узели сви клубови и доста посетилаца те је прикупљено
37.540.00 динара и уручено породици Ленке Љубисављевић.

За сву децу учеснике турнира организатор је обезбедио кроасане и воду, сва деца
су добила медаље и дипломе. РКСИС је организатору доделио десет лопти број 5.
По први пут за организацију турнира добили смо помоћ у виду донације кроасана
од компаније BENLIAN и надамо се да ће у наредном периоди број фирми који
подржавају мини баскет фестивале расти и кроз свој друштвено одговорни приступ дати
допринос у стварању нових кошаркаша на нашем региону.
За целокупну организацију турнира у име РКСИС честитамо кк „Тимоку“ Зајечар.

У Нишу,
29.маја 2022.године
Координатори минибаскет фестивала РКСИС
Душан Васић с.р.
Милош Аврамовић с.р.

