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Одржан 9.КУП РВИ у лову рибе удицом на пловак

  

  

  

Одржан је и Девети Куп ратних војних инвалида у лову рибе удицом на пловак на језеру
Гружа у организацији Удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца
Србије и Министарства рада и социјалне политике-Сектор за борачко-инвалидску
заштиту.

  

Ово такмичење и дружење инвалида помогли су Удружење грађана Подршка Права
Приступ-Србија и Удружење РВВИ и ППБ Крагујевац.

  

У такмичењу се надметало 16 екипа (мада је било најављено 22 ) , две екипе су биле из
Републике Српске(екипе СРКИ Прњавор и СРКИ Бања Лука) а једна екипа је била из
Приштине.

  

Из приложених фотографија са такмичења може се видети да је дан почео изузетно
лепим временом и ништа није наговештавало да ће се време пред сам почетак пецања 
нагло погоршати и учинити пецање доста тешким због јаког ветра, али ни то није
поколебало учеснике да заврше такмичење. Иако је на стази било доста такмичара и
посматрача, а да такмичење протекне у фер борби и регуларно, побринула се судијска
четворка на челу са судијом Пајом (коме се посебно захваљујемо на учињеном труду због
његовог здравственог стања), којима се овом приликом од свег срца захваљујемо за
учињени труд.

  

Испред организатора такмичарима се обратио Радиша Миливојевић-председник
Удружења РВИ и ППБ Србије, поздравивши све такмичаре и госте и пожелевши им
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успешан улов и добро дружење. Након завршеног такмичења и мерења улова, сви
учесници су положили венце погинулим борцима Крагујевца на спомен обележје
,,Успење“ .

      

И ове године организатори су се побринули за бројне награде победницима али и за
остале учеснике, као што су најстарији и најмлађи, жене и деца и др., а део награда су
доделили Борачка организација Републике Српске и БОРС Прњавора као и Удружење
Подршка Права Приступ-Србија из Београда у виду мајица за све учеснике Купа и
награда за организаторе.

  

Прво место и прелазни пехар освојила је екипа СРКИ из Бања Луке, друго место је
освојила екипа РВИ из Врања и треће место је припало екипи ЛИМСКИ БИСЕР из
Прибоја. Најбољи у појединачном пласману је био Горан Тодоровић из Бања Луке а
затим његове колеге из екипе Славко Делић и Раду Келечевић.

  

Посебна захвалност од стране организатора је упућена  Ресторану „Босна“ из
Крагујевца који су припремили укусан војнички пасуљ, Хотелу „Крагујевац“ и Удружењу
РВИ и ППБ Крагујевац чији чланови су помогли у техничкој подршци како би све
протекло у најбољем реду.

  

  

У наставку резултати такмичења кроз табеле које је судијски жири доставио
организатору.
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