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ИЗВЕШТАЈ СА 15-ог МИНИ БАСКЕТ ФЕСТИВАЛА БОЉЕВАЦ 2019 

 
У недељу 31.03.2019 у Бољевцу одржан је 15 –ти по реду Мини баскет фестивал у 

заједничкој организацији КК Ртањ из Бољевца и РКСИС, Регионалног кошаркашког савеза 
Источна Србија. 

Фестивалу је присуствовало око 260 деце из 8 клубова : КК Ртањ из Бољевца као град 
домаћин и организатор, КК Тимок из Зајечара, КК Бин из Зајечара, ЖКК Бор , КК Баскетбор из 
Бора, КК Леда Фалц Ист из Књажевца,  КК Златара из Мајданпека и КК Зицер из Бора. 

Сви клубови су довели своју децу узраста 2008/2009/2010 и млађи што је употпунило 
слику целокупног догађаја на самом фестивалу. У екипама које су биле подељене узрасно по 
теренима било је како женских тако и мушких екипа а било је и тзв. микс екипа, са 
девојчицама и дечацима који су играли заједно. 

За оволики број деце су уприличена и постављена 3 терена за игру , у спортској хали у 
Бољевцу. Висина кошева је специјално предвиђена и намештена на висину 2.60 м  – 2.80 м. 
Тиме смо постигли да је краће време задржавања између утакмица за клубове који су 
одиграли по три утакмице на турниру сваки. 

Све утакмице су судиле по двојица судија а клуб домаћин обезбедио је и помоћне 
судије за записнички сто. 

Након уводних утакмица, интонирана је химна Србије и подељене су медаље, 
дипломе, пехари за сваки клуб као и лопте, које су дате клубу организатору, кроасани за децу. 

Захвалницу је уручио Регионални Координатор за Мини баскет фестивале из РКСИС-а 
Душан Васић председнику клуба  КК Ртањ Јефтић Милошу.  

Цео фестивал је прошао без проблема и на велико задовољство свих учесника где 
победа није била императив већ је у првом плану било дружење уз кошаркашку игру. 
 

ВИДИМО СЕ У СВРЉИГУ 21.04.2019... 
 

 
 

У Нишу ,                                                                                                                                    Координатор   
02.04.2019                                                                                                                                 Душан Васић  
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