
 

АЗАЊА 

ЖЕНСКА РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА 

ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“ 

ИЗВЕШТАЈ ДОМАЋИНА ТРЕЋЕГ ВИДОВДАНСКОГ ТУРНИРА У МИНИ РУКОМЕТУ 

ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“, АЗАЊА 24. јун 2012. 

У организацији Центра за развој спорта и аматеризма у спорту СО 

Смедеревска Паланка и регионалног координатора за Мини рукомет г. 

Мирослава Колака на теренима ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи одржан је 24. 

јуна 2012. године Трећи Видовдански турнир у Мини рукомету за девојчице 

рођене 2000. и млађе. Домаћин турнира била је Женска рукометна секција 

наше школе. На турниру је учествовало 9 екипа: ОРК „АВАЛА“ из Врчина, 

ЖРК „РУДАР“ из Костолца са две екипе, ЖРК „МЕТАЛАЦ“ из Горњег 

Милановца, РК „НОВИ БЕОГРАД“ из Новог Београда, ЖРК „СЛОГА“ из 

Петровца на Млави, ЖРК „РАДНИЧКИ“ из Крагујевца као и две екипе 

домаћина- ЖЕНСКЕ РУКОМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“ из 

Азање: једна екипа састављена од девојчица рођених 2000. и друга екипа 

састављена од девојчица рођених 2001. године. Турнир је окупио око 100 

девојчица из поменутих клубова. Свака екипа је одиграла по 4 утакмице. У 

временском периоду од 9
30

 до 15
00 

сати одиграно је укупно 17 такмичарских утакмица као и две ревијалне 

утакмице у Мини рукомету. 

Турнир је свечано отворио и њиме руководио један од суорганизатора Турнира господин Мирослав 

Колак, регионални координатор за Мини рукомет. 

Ове године на Турниру постигнуто је укупно 475 голова (просечно 28 

по утакмици)
1
. Све утакмице игране су у складу са Генералним 

пропозицијама за све манифестације Мини рукомета под покровитељством 

Рукометног Савеза Србије за сезону 2011/2012. Значајан број гледалаца на 

теренима ОШ „Радомир Лазић“ је будно пратио све утакмице и аплаузима 

награђивао све потезе младих рукометашица. Захваљујући овом турниру 

Азања је тога дана била домаћин великом броју гостију са стране који су 

дошли да на првом месту бодре своје екипе, али и уживају у најлепшој игри.  

Не би требало да се заборави и чињеница да ће сам турнир веома 

позитивно утицати на популаризацији рукометне игре у нашој Азањи у 

години одржавања Европског првенства за сениорке у Србији у децембру месецу.  

Иако резултат не би требало да је у првом плану, ипак су сви играли на победу пошто је домаћин 

турнира заједно са својим пријатељима обезбедио и награде за оне екипе које су тога дана за нијансу биле 

расположеније од других. 

КОНАЧАН ПЛАСМАН НА КРАЈУ ТУРНИРА ИЗГЛЕДАО  ЈЕ ОВАКО: 

1. ЖРК „СЛОГА“ (Петровац на Млави)  

2. ЖРС ОШ АЗАЊА  

3. ЖРК „АВАЛА“ (Врчин) 

4. ЖРК „РУДАР“ (Костолац) 

5. ЖРК „МЕТАЛАЦ“ (Г. Милановац)  

6. ЖРК „РАДНИЧКИ“ (Крагујевац)  

7. РК „НОВИ БЕОГРАД“ (Нови Београд) 

8. ЖРС ОШ АЗАЊА 2001.  

9. ЖРК „РУДАР 2“ (Костолац) 

                                                             
1 На прошлогодишњем Турниру постигнуто је у просеку по 26 годлова по утакмици. 
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Три првопласиране екипе награђене су пехарима. Све екипе, које су 

учествовале на турниру, добиле су по диплому, поклон домаћина, и по лопту као 

поклон Рукометног савеза Србије.  

У оквиру Турнира одигране су и две ревијалне утакмице дечака и девојчица 

рођених 2002. и 2003. године. У том делу „рукомета су се играли“ дечаци из РК 

„ПАЛАНКА“ из Смед. Паланке са девојчицама из ЖРС ОШ АЗАЊА и РК „НОВИ 

БЕОГРАД“. 

Женска рукометна секција ОШ „Радомир Лазић“ из Азање се, као домаћин 

Трећег Видовданског турнира, захваљује свима који су учествовали и помогли у 

успешној реализацији турнира: Центру за развој спорта и аматеризма у спорту СО 

Смед. Паланка и спонзорима.  

Нарочиту захвалност дугујемо господину Мирославу Колаку, регионалном 

координатору за Мини рукомет, Милану Петронијевићу, координатору РСС-а за Мини рукомет и  Заједници 

рукометних судија и контролора Шумадијског округа чији су чланови  судили све утакмице турнира, укупно 

20, без надокнаде трошкова и тако својим доприносом помогли у беспрекорној организацији турнира.  

Турнир је медијски пропраћен и од локалне ТВ станице РТ Јасеница као и од извештача „Спортског 

журнала“ гoсподина Новице Павловића. 

 

  
 

 
У Азањи              ЖРС ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ“ 
24. јуна 2012.                 Бојана Маринковић и Дамир Живковић 


