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ИЗВЕШТАЈ СА 13-ог МИНИ БАСКЕТ ФЕСТИВАЛА БЕЛА ПАЛАНКА 2019 

 
У недељу 10.03.2019 у Белој Паланци одржан је 14 –ти по реду Мини баскет фестивал у 

заједничкој органиzацији КК Младост Весна из Беле Паланке и РКСИС, Регионалног кошаркашког 
савеза Источна Србија. 

Фестивалу је присуствовало око 270 детета из 9 клубова : КК Младост Весна из Беле 
Паланке као домаћин, ОКК Јуниор из Ниша, КК Тријумф из Ниша, КК Бин из Зајечара, КК Сврљиг, КК 
Леда Фалц Ист из Књажевца, КК Пирот и УЖКК Студент из Ниша. Годиште деце која су учествовала 
на Мини баскет фестивалу су 2008/2009/2010 и млађи. Укупно је одиграно 24 утакмице, а утакмицу 
су играла деца у мушким , женским и мешовитим селекцијама. 

На самом фестивалу су била постављена четири коша са висином обруча од 2,60м-2,80м. 
Домаћин / организатор турнира је обезбедио сендвиче и воду за све учеснике, за све време трајања 
турнира је био присутан лекар, фестивал је био и медијски пропраћен од стране локалних медија, 
присутне су биле судије и помоћне судије које су овом приликом имале могућност да кроз најмлађе 
узрасне категорије одсуде своје прве утакмице  . 

Свим учесницима су подељене медаље, дипломе , пехари за сваки клуб, захвалница у виду 
плакете  ѕа домаћина турнира , лопте No.5 , које су уручили РКСИС и присутни представници савеза  
Потпредседник за такмичење КСС-а Душан Пројовић, Ген.сек.Александар Јоцић и заменик 
Председника РКСИС Зоран Стеванић. 

Фестивал је прошао без икаквих проблема на опште задовољство свих учесника и 
организатора самог фестивала са жељом да се и даље организују сличне манифестације и на тај 
начин промовише кошарка на целом региону РКСИС. Све фотографије са фестивала  могу да се 
нађу на сајту РКСИС-а www.rksis.rs . 

Овог пута бих хтео да се захвалим свим учесницима на њиховом труду и напору да се овај 
фестивал одржи,  као први организован у овој години, омасови и постане сталан део кошаркашког 

календара. 
 

Видимо се на следећем мини баскет фестивалу Бољевац  31.03.2019. 
 

У Нишу ,                                                                                                                                    Координатор   
14.03.2019                                                                                                                                 Душан Васић  
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