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У Спортској дворани у Темерину синоћ је завршено финале „Завичајног купа Републике
Српске" у малом фудбалу. У борби за титулу учествовале су, од септембра до јуче, 133
екипе са 1799 такмичара, да би се у јучерашњој завршници нашло шест екипа финалиста
у категоријама: ветерани, сениори и пионири.

  

  

Госте је у име домаћина поздравио Миле Росић, предсједник Завичајног удружења
„Сана“ из Темерина, а у име општине Темерин Недељко Ђукић, предсједник Спортског
савеза Темерина.

  

  

Свечано финале завичајног купа пригодном бесједом отворио је Млађен Цицовић,
директор Представништва Републике Српске у Србији, који се – поздрављајући све
присутне -  захвалио спортистима, удружењима, донаторима и људима добре воље који
су допринијели да ово такмичење буде успјешно организовано. На крају обраћања
Цицовић је прочитао поздравно писмо предсједника Републике Српске г. Милорада
Додика:

  

"Драги земљаци, чланови завичајних друштава и удружења, хвала вам за све што чините
за своју Републику Српску, па и за `Завичајни куп Републике Српске` у Србији у малом
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фудбалу, који вас окупља и бодри. Играјте у част и славу Републике Српске", поручио је,
поред осталог, Предсједник Додик.

  

  

Финалном такмичењу присуствовали су и бројни гости и прослављени спортски радници:
Дарко Младић, предсједник КМП „Српска“,  Аца Ковачевић, бивши селектор футсал
репрезентације Србије и Раде Залад, легендарни голман, као и представници  локалне и
покрајинске власти: Ђуро Жига, предсједник општине Темерин, Недељко Ђукић,
предсједник Савеза за спорт општине Темерин, Владимир Галић, покрајински секретар
за урбанизам и заштиту животне средине и Огњен Бјелић, покрајински секретар за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Из Републике
Српске, спортисте је предводио Раденко Бањац, начелник општине Рибник који је и сам
учествовао у такмичењу као играч екипе ветерана.

  

  

Након завршетка утакмица, на свечаној церемонији су додијељена признања екипама,
судијама и најбољим голманима и играчима.

  

Овогодишњим побједницима купа одличја је уручио Млађен Цицовић, директор
Представништва Републике Српске, и то: у категорији пионира екипи „Српска“ из
Београда, која је побједник и категодирији за сениоре, и у категорију ветерана екипи
„Сани“ из Рибника. За допринос ферплеју  награђене су судије: Славенко Матовић,
Милош Лазаревић и Милован Вуковић.
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Другопласираним екипама у категоријама – пионири „Сана“ из Темерина, сениори
„Пронекс доо“ из Суботице и ветрани „Српска“ из Београда, награде је уручио Владимир
Галић покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

  

За најбоље играче проглашени су Вељко Пржић, пионири „Српска“ Београд, Максим
Нишић, сениори „Српска“ Београд и Миле Росић, ветерани „Сана“ Темерин којима је
признања уручио Аца Ковачевић, прослављени селектор футсала реперезентације
Србије. Међи голманима, награде за најбоље су добили Михајло Војводић, пионири
„Сана“ Темерин, Максим Нишић, сениори „Српска“ Београд и Раденко Војводић,
ветерани „Сана“ Темерин, који су признања добили из руку прослављеног голмана Рада
Залада.

  

Учесници финала су дружење наставили у ресторану „Fox“  у Темерину  гдје је
приређена свечана вечера за спортисте и госте. Том приликом је Млађен Цицовић,
директор Представништва Републике Српске у Србији уручио плакете и захавлнице
најзаслужнијим појединцима за реализацију овог купа. Плакете су добили Миле Росић,
Милорад Ћопић, Милан Шарац и Милорад Пелемиш, а захвалнице Зоран Спасојевић,
Никола Ћук, Милан Јокић, Зоран Микић, Горан Поповић и Бошко Васиљевић.

  

  

Овогодишњи Завичајни куп почео је у септембру, а такмичења су била по  регионалним
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центрима: у Београду, Темерину, Зрењанину и Суботици. Овај куп је једна од
најмасовнијих спортских завичајних манифестација у Србији.

  

„Завичајни куп Републике Српске" покренут је на иницијативу завичајног спортског
удружења “Дрина-Уна“, која је одмах добила подршку завичајних друштава из Темерина,
Суботице, Зрењанина и Новог Сада. Посебну улогу у организацији и финансирању овог
купа имали су и имају Представништво Републике Српске у Србији и Млађен Цицовић,
директор Представништва, са циљем да се кроз спортска такмичења клубова подстичу 
сарадња друштава и удружења и стална веза са завичајем.
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