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У недјељу, 10. јуна, у 11 сати на стадиону ФК Дунав у Старим Бановцима (општина
Стара Пазова) одржан је трећи по реду Меморијални турнир „Аврам 2018“ у
организацији Завичајног удружења Бирач – Дрина.

  

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

  

    

Учествовало  је  укупно осам екипа, пет из општина регије Бирач у Републици Српској – 
Осмаци, Шековићи, Братунац, Власеница и Сребреница, а из Србије  учествовале су
екипе МЗ Стари Бановци, Удружења Дрина–Уна и Удружења  Бирач – Дрина.

  

Присутне  је најприје поздравио предсjедник Удружења Бирач– Дрина Драго Ашћерић,
и  захвалио се учесницима и свима који су подржали реализацију турнира,  посебно
Представништву Рeпублике Српске у Србији и Мјесној заједницо  Стари Бановци, као и
донаторима турнира.
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Присутнима се затим обратио Борислав Максимовић, сарадник у Представништву
Републике Српске у Србији, који се захвалио домаћинима на позиву, истакавши значај
повезивања наших људи са обје стране Дрине и развоја односа Републике Српске и
Србије

  

Турнир је свечано отворила Тања Јанковић, кћерка покојног пуковника Аврамовића,
пожељевши срећу такмичарима уз позив на спортску и фер игру.

  

Учесници турнира такмичили су се у малом фудбалу, шаху, бацању камена с рамена и
надвлачењу конопца.

  

  

Побjеднички пехар у малом фудбалу узела је екипа Стари Бановци, друго мјесто
припало је екипи Бирач–Дрина, а трећи су били Шековићи. Медаљу за најбољег играча
турнирa освојио је Стефан Боснић, а за најбољег стрелца проглашен је Милош
Видаковић.

  

У надвлачењу конопца екипа Стари Бановци освојила је прво мjесто, други су били
чланови Удружења Бирач–Дрина а трећи екипа Шековићи.

  

Побједу у шаху однио је Брано Делић, други је био Милан Савић, а трећи Мирко Кешељ.
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  Камена с рамена најдаље је бацио Огњен Голијан из екипе Власеница, други је биоМарко Радосављевић из Шековића, а трећи Душан Лукић из Старих Бановаца.  За све учеснике и госте послије спортског дијела дана приређен је ручак у ресторану уоквиру ФК Дунав у Старим Бановцима.  

  Овај турнир се одржава уз подршку Представништва Републике Српске у Србији, Мјеснезаједнице Стари Бановци и донатора удружења Бирач–Дрина.

 3 / 3


