Саопштење
Баскет турнир „Трофеј Врачара“
Баскет турнир "Трофеј Врачара" који ће убудуће бити традиционалан, отворио је данас председник Градске
општине Врачар проф. др Милан А. Недељковић који је поручио да ће општина и надаље свесрдно
помагати спорт, младе и здрав начин живота.
"Као што је општина Врачар срце Београда, тако је Чубурски парк срце Врачара. Млади из наше општине
одлучили су да направе спортски турнир у спорту по коме је Србија препозната у свету" истакао је
Недељковић.
Он је навео да ће то бити турнир који ће рађати нове Паспаље, Ракочевиће, Ђорђевиће, Дивце... који ће
надаље преносити слави српске кошарке као што су то и они чинили.
"Желим свим екипама да се успешно боре - и победиће баскет, спорт и и дружење" поручио је председник
општине Врачар који је додао и да су за најупшнејије обезбеђени трофеји и награде.
Како је закључио и ово је један од начина да млади нађу своје место у спорту и животу уопште, да наставе
да преносе славу српске кошарке, а општина коју водим ће учинити све да им у томе изађе у сусрет и
омогући најбоље услове за спортски и сваки други развој.
Турниру "Трофеј Врачара" присуствовао је и заменик Градског секретара за спорт Драгољуб Кочовић који
је навео да млади Београда заслужују да имају оваква места где ће се бавити спортом и дружити.
Он се захвалио руководству општине на челу са председником Недељковићем на тако лепом кошаркашком
терену и организује овакав "сада се већ може рећи успешан турнир".
"Познајем велики део руководства оппштине Врачар, а председник општине је човек доказан пре свега у
својој струци и због тога сам сигуран да ће општина Врачар бити једна од најбољих и најуспешнијих"
подвукао је Кочовић који је подвукао да ће Градски секретаријат за спорт помоћи у изградњи објекта у
Сјеничкој, Шупљој стени и терена на територији општине.
Турниру присуствују прослављени репрезентативци Жарко Паспаљ, Игор Ракочевић и други спортисти и
спортски радници као и велики број житеља Чубуре али и из других делова Врачара.
Градска општина Врачар, Kанцеларија за младе, организовали су Баскет турнир „Трофеј Врачара“ који се
одржаба у Чубурском парку, учешће је узело 20 екипа са Врачара али из других општина Београда, а
организацију турнира помогли су партнери „Хама“ – опрема за технику, Kошаркашки савез Србије,
Спортски савез Србије, Спортски центар Врачар, Kултурна установа „Божидарац“ , Поликлиника
„Медиком“ , Пикант маркет, Снек бар „Идила“, Pro Gym, Ревита и Агент плус.
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