Пријем златних одбојкаша са
сплитских Спортских игара
младих
Одбојкашку екипу ВГСК која се са 23. Спортских игара младих
одржаних у Сплиту вратила окићена златном медаљом и њихове
тренере примио је данас председник општине Велико Градиште,
Драган Милић.
“Опет је стигла вест да смо освојили још једно прво место у
одбојци. Више пута сте показали да је Велико Градиште град
одбојке и да је семе спорта које сте посејали израсло у
стабло.
Можемо да будемо поносни вама јер сте успешно
репрезентовали Србију и нашу општину. Желим све најбоље вама,
вашим тренерима и директору школе, а општина ће увек помагати
развој спорта. Набавићемо опрему и оној деци која је, са
претходно награђенима, нису добила, а Клубу лопте за
тренинг.“, овим речима председник Милић обратио се пристунима,
напоменувши да очекује да, по завршетку спортске хале на
Сребрном језеру, свечано је отворе сви заједно.
Пријему су, поред вође одбојкашке екипе, Драгана Мандића,
присуствовали и тренери Дејан Милановић и Радомир Величковић
као и генерални секретар Спортског савеза Велико Градиште,
Душан Бановић.
Драган Мандић је, у име читаве екипе, захвалио тренерима и
општини нагласивши да је имао част да води одбојкаше који су
показали да су најбољи. Како је рекао, поред освојене златне
медаље, ови дечаци су у сваком тренутку показали борбеност,
фер плеј и пријатељство са другарима из Хрватске и Босне и
Херцеговине. Због свог понашања, како на терену тако и ван
њега, припала им
је част да на затварању Спортских игара
младих понесу заставу наше земље.
“Њихово васпитање иде у правом смеру, биће добри људи.“, додао

је, уручивши председнику општине поклон-шољу са фотографијом
златне екипе.
Општини и председнику се захвалио и председник и тренер ОК
ВГСК, Радомир Величковић, што су посветили пажњу младим
одбојкашима што резултира добрим успехом и уласком у прву
лигу. “Надамо се наставку и убудуће јер локална самоуправа
издваја средства за одбојку и остале спортове. Мало смо место,
али веома успешно у читавој Србији, хвала на разумевању за
спорт у Великом Градишту.“, рекао је он, подсетивши на пример
прослављеног одбојкашког репрезентативца, Градиштанца
Слободана Бобу Ковача, садашњег тренера сениорске
репрезентације Србије.
“Дванаест величанствених“ који су поносним учинили своје
тренере и свој град су Лазар Јеремић, Јован Мандић, Душан
Живојиновић, Матеја Живанчевић, Алекса Јевтић, Бојан Пантић,
Петар Стојановић, Марко Кршић, Саво Милановић, Никола Митић,
Михајло Милошевић и Ђорђе Карановић.
Победом у утакмицама Велико Градиште-Загреб (Хрватска) 2:0 и
Велико Градиште-Брчко (БиХ) 2:0, одбојкашка екипа ВГСК постала
је најбоља екипа Спортских игара младих у Сплиту.
Спортске игре младих највећа су спортска манифестација за децу
и омладину на просторима Балкана чији је основни циљ промоција
здравог начина живота и пријатељства.
На међународном финалу које је одржано у Сплиту од
августа учествовало је 1.500 деце, 2004. годиште
различитим спортским дисциплинама: мали фудбал,
песку, улични баскет 3х3, рукомет, одбојка, игра
ватре, стони тенис, тенис, атлетика и шах.
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