
 

Извештај са новогодишње ревије у МИНИ рукомету у ОШ "Коле Рашић" у Нишу 

 

 

У среду, 28.децембра 2011. године у ОШ "Коле Рашић" у Нишу одржана је 

новогодишња ревија у МИНИ рукомету кроз међуодељенски турнир ученика III и IV 

разреда (четири одељења III и четири одељења IV разреда).  Велики број ученика уз бурно 

навијање ученика I и II разреда и уз помоћ својих учитељица и инструктора за МИНИ 

рукомет, уживао је у рукометној игри примењујући све елементе рукомета наученим на 

часовима физичког васпитања. 

Сама ревија је изазвала велико одушевљење како код ученика тако код свих 

присутних у сали. Ревији је поред самих учесника присуствовао и цео колектив школе на 

челу са директорком школе Јаворком Костић. Након завршетка ревије свако одељење је 

добило захвалницу и по једну лопту за мини рукомет као награду за учешће на мини 

ревији. 

Приликом доделе захвалница директорка школе јавно се захвалила Рукометном 

савезу Србије, односно координатору за мини рукомет господину Милану Петронијевићу, 

на донацији опреме и реквизита за мини рукомет, која ће ученицима школе помоћи да што 

лакше и боље савладају вештинe рукометне игре  не само у школској 2011/12  већ и 

наредних година. 

      

 

Уз спортски поздрав,  

регионални координатор за мини рукомет  Богдановић Дејан 

 

 

 



Извештај са Божићне мини рукометне ревије у ОШ "Свети Сава" у Нишу 

 

 

 

У четвртак 05.01.2012. у ОШ "Свети Сава" у Нишу одржан је Божићни Мини 

турнир за децу рођену 2000. године и млађу, у организацији мушког РК „Наиссус“ у 

сарадњи са ЖРК „Наиса“ из Ниша. На турниру код дечака поред организатора трунира  

РК„Наиссус“ из Ниша учествовале су екипе РК „Метеор“ из Лесковца, РК „Кнез Лазар“ из  

Крушевца и РК “Књажевац“ из Књажевца, а код девојчица ЖРК „Наиса“ из Ниша, ЖРК 

“Књажевац“ из Књажевца и ЖРК „Нишка Бања“ из Нишке Бање.  

Код девојчица прво место супериорно је освојила школа рукомета ЖРК „Наиса“ 

из Ниша, друге су биле девојчице ЖРК “Књажевац“ из Књажевца а трећепласиране 

девојчице ЖРК „Нишка Бања“ из Нишке Бање.  

Код дечака прво место је освојила екипа РК„Наиссус“ из Ниша, друга је била 

екипа РК „Кнез Лазар“ из  Крушевца, дечаци РК „Метеор“ из Лесковца заузели су треће 

место, а четврто место припало је дечацима РК “Књажевац“ из Књажевца. 

Организатори су након доделе пехара екипама за освојена места прогласили 

најбољег играча (играчицу) и најбољег голмана (голманку) турнира. За најбољу играчицу 

трунира проглашена је Теодора Величковић из школе рукомета ЖРК „Наиса“ из Ниша,  

најбоља играчица је Теодора Стефановић такође из школе рукомета ЖРК „Наиса“ из 

Ниша. Рајковић Јован из РК„Наиссус“ из Ниша проглашен је за најбољег играча а за 

најбољег голмана проглашен је голман РК „Кнез Лазар“ из  Крушевца. 

 

 

Резултати утакмица и табеле : 

 

 

Девојчице: Дечаци: 

 

 

 

ЖРК”Наиса ” - ЖРК „Нишка Бања“   17:6 (8:2) 

ЖРК „Нишка Бања“- ЖРК “Књажевац“   9:12 (3:6) 

ЖРК”Наиса ” –  ЖРК “Књажевац“   21:5 (7:3) 

 

 

 

1. ЖРК”Наиса ” 

2. ЖРК “Књажевац“ 

3. ЖРК „Нишка Бања“ 

 

 

 

РК „Кнез Лазар“-  РК„Наиссус“ 27:32 (13:15) 

РК „Метеор“-  РК „Кнез Лазар“  31:18 (16:8) 

РК„Наиссус“- РК “Књажевац“  23:14 (9:5) 

РК „Кнез Лазар“- РК “Књажевац“  24:10 (15:4) 

РК„Наиссус“-  РК „Метеор“  17:14 (11:8) 

 

 

1. РК„Наиссус“ 

2. РК „Кнез Лазар“ 

3. РК „Метеор“ 

4. РК “Књажевац“ 

 

 

 

                                                                                                                Богдановић Дејан 

                                                                                                  регионални координатор  

 

 

 

 

 

 



Слике: 

 

                       
 

                 
 

                 
 

                                                   


