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Други по реду Меморијални турнир „АВРАМ 2017“ одржан је 17. јуна, са почетком у 11
сати на стадиону ФК Дунав у Старим Бановцима, у организацији Завичајног удружења
Бирач – Дрина.

  

  

Циљ турнира је чување сјећања на оснивача и првог председника Удружења, пуковника
Миленка Аврамовића, као и међусобно повезивање и подстицај активизма код младих из
Србије и Републике Српске.

  

Турнир је отворен химном Србије, а затим је минутом ћутања одата почаст легенди
Бирча и Српске, пуковнику Миленку Аврамовићу.

  

Учествовало је осам екипа, од тога пет из општина Бирча, Осмаци, Шековићи, Братунац,
Власеница и Зворник, а из Србије учествовале су екипе МЗ Стари Бановци, екипа
Удружења Дрина Уна и екипа Удружења Бирач Дрина.

  

На почетку се обратио председник Удружења Драго Ашћерић, који је поздравио
присутне, породицу пуковника Аврамовића, захвалио се учесницима и свима који су
подржали реализацију турнира, посебно Представништву РС у Србији и МЗ Стари
Бановци, као и спонзорима и донаторима турнира. Он је рекао да је резултат у другом
плану  нагласивши да је циљ дружење и јачање веза Републике Србије и Републике
Српске.
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  Присутнима се затим обратио и Мирко Бајић, стручни сарадник за привреду уПредставништву РС у Србији, који је истакао своје задовољство и част што је познаваотакву величину као што је био Миленко Аврамовић. Он је поручио да „следимо примерАврамовића, који је бранио и одбранио Српску, да је чувамо и трудимо се да опстане, аса овим турниром традиционално да чувамо сећање на легенду Српске, какав је он био“.  Учесници турнира такмичили  су се у неколико дисциплина, малом фудбалу, шаху,бацању камена с рамена и надвлачењу конопца.  У фудбалу, победнички пехар узела је екипа Шековића, друго место припало је екипиБирач Дрина, а трећи су били Стари Бановци. Медаљу за најбољег играча турниросвојио је Шарчевић Будимир из Шековића, а за најбољег стрелца проглашен је АшћерићРаде из екипе Бирач Дрина.  

  У надвлачењу конопца, екипа Бирач Дрина освојила је прво место, други су били СтариБановци, а трећи екипа Власенице.  Код такмичења у шаху, победу је однео Милан Савић из екипе Стари Бановци, други јебио Цвијетин Ђукановић из екипе Братунца, а трећи Мишо Ашћерић из Шековића.  

  Камена с рамена најдаље је бацио Огњен Голијан из екипе Власеница, нешто ближебацио је Ашћерић Милош из екипе Бирач Дрина, а трећи је био Продановић Милисав изВласенице.  новинар Весна Вуковић
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