
 

МИНИ ЛИГА „ВРАЧАР 2011/12“ 

Завршна ревија – СУБОТА 09.06.2012. 
Велика сала ЦФК ВРАЧАР, Сјеничка 1  

 

У суботу 09.06. одигране су последње утакмице овогодишње Мини лиге „Врачар 

2011/12“. Након 10 кола и преко 70 одиграних утакмица, мали рукометаши се 

привремено растају не остављајући своју омиљену игру у заборав. Мини је у 

суботу на Врачару играло преко 170 малишана из 12 београдских клубова.  

 

Тренери су децу из свих клубова поделили у новоформиране 4 мушке и 4 женске 

екипе састављене од играча из свих клубова. Све екипе су одиграле по 2 

ревијалне утакмице након чега је уследила додела медаља и награда. 

 

Као по обичају, било је доста инетересантних и неизвесних утакмица. Велика 

спортска борба и жеља за победом није изостала ни код једне екипе упркос томе 

што су играчи били први пут у прилици да наступају за исту екипу. 



Поштујући основну филозофију МИНИ рукомета, такмичарски резултат није био 

у првом плану, али то није реметило наше мале рукометаше да искажу свој 

прави такмичарски дух. 

На додели признања организатор лиге је приредио мало изненађење, и за 

победнике је прогласио све учеснике МИНИ лиге. Уследила је додела диплома 

и ЗЛАТНИХ медаља свим екипама. Медаље су нашим малим рукометашима 

додељивали тренери супарничких екипа, што је изазвало још веће одушевљење. 

Док су медаље тенерима уручене од стране њихових малих ученика. Ово су 

нашим малим другарима уједно и прве рукометне медаље и то баш оне, 

шампионске.  

Рукометни савез Србије и сви мини рукометаши се захваљују ЦФК „Врачар“ и 

директору г. Драгутину Макарићу на великој подршци у организацији друге 

МИНИ лиге „Врачар 2011/12.  

Захвалност дугујемо свим тренерима, деци и родитељима на спортском 

понашању и великом труду који су уложили током трајања МИНИ лиге. 

Надамо се да ћемо и у убудуће наставити овако успешну сарадњу и омогућити и 

следећим генерацијама малих рукометаша да уживајућу у својој омиљеној игри 

стасавају у будуће шампионе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рукометни савез Србије 

      Милан Петронијевић 

Будући ШАМПИОНИ! 


