Кошаркашки турнир „ Од мале лиге до шампиона“

У фебруару месецу ове године у организацији Спорт клуба у нашој школи се почело са
заменом старих кошаркашких конструкција и постављањем нових конструкција и кошева
који су прилагођени деци нижих разреда а који могу да се спуштају са 3.05м на 2.60м.
Уз помоцћ компаније Тигар деци су обезбеђене лопте (број 5). Кошеви су постављени у
осам школа : Михаило Петровић Алас, Раде Драинац, Владислав Рибникар, Милан .
Милицевић, Краљ Петар први, О.Ш. Младост, Мајка Југовића, Иван Горан Ковачић.
Професори физичког и лиценцирани кошаркашки тренери вршили су обуку ђака нижих
разреда (од првог до четвртог) основама атлетике, гимнастике и кошарке.
Након свега тога деци је приближена кошарка кроз разне занимљиве вежбице дриблинга,
шутирања, додавања ... Све то је рађено на нижим кошевима и са лоптама прилагођеним
њиховом узрасту. На крају обуке, за ову школску годину, организован је међуодељенски
турнир у кошарци (у свакој од осам школа) за ученике од првог до четвртог разреда.
У нашој школи најуспешнији су били ученици I-3 ( учитељица Сања Мићановић ),
II-2 ( учитељица Весна Бугарски ), III-3 (учитељица Марија Симеуновић ) и IV-4
( учитељица Драгана Вучен ). Помоћ на трибинама пружао нам је наш наставник Горан.
Победници сваког разреда чинили су екипу која је представљала школу на великом
међушколском турниру који је одигран у спортској хали Динамик, на Дорћолу.
У петак, 09.06. одржан је велики међушколски турнир под називом "Од мале лиге до
шампиона", а деца су била подељена у две групе:
Група 1: М.П Алас, К Петар, Младост, Мајка Југовића
Група 2: М

Милицевицћ, Раде Драинац, В. Рибникар, и И Г Ковачић

За децу и учитеље организовани су аутобуси који су их превозили од школе до хале
Динамик, а након такмичења аутобуси су их вратили до њихових школа. За децу су
обезбеђене мајице, сендвичи, вода и сокови ...
Свака екипа играла је по три утакмице у групи, а даље су ишле прве две екипе из групе.
Првопласирани тимови ишли су директно у финале, а другопласиране екипе из групе су се
бориле за треће место. Као најуспешнији у разигравању у нашој групи, и захваљујући
најбољој кош-разлици, наши ученици су се директно пласирали у финалну утакмицу
за прво место.
Пре утакмица за треће и прво место имали смо такмичења у шутирању тројки и шутирању
слободних бацања и у дриблингу. Свака од осам школа имала је по једног представника у
сваком од ова 3 такмичења.
Наши представници су били: - шутирање тројки – Милош Поповић II-2,
-

слободна бацања - Ивана Маринковић II-2
- дриблинг - Војин Ташић IV-4

Треће место освојила је О.Ш Краљ Петар први која је победила основну школу Иван
Горан Ковачић. У финалу је наша екипа победила школу Владислав Рибникар.
Свим школама уручене су захвалнице за учешће, а прве три екипе добиле су медаље и
пехаре. Подељене су још и награде за најбољег стрелца, асистента, скакача и најбољег
играча турнира.
Ивана Маринковић II-2 је у конкуренцији од 160 учесника понела титулу
најбољег асистента.
Нама остаје да наставимо вредно да тренирамо до најављеног следећег турнира и да се
као браниоци титуле надамо новом успеху.

