ИЗВЕШТАЈ СА ДОМИЈАДЕ
ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 2016.
У Лесковцу, 02. априла 2016. године у малој дворани СРЦ Дубочица,
одржан је турнир у одбојци на коме су учествовали Домови ученика
средњих школа источне и јужне Србије. Како би такмичење било
регуларно и да би се испоштовале пропозиције такмичења, Судијска
организација МОС Лесковца је дала свој допринос у смислу ангажовања
судија са листе Друге лиге и Међуокружне одбојкашке лиге Лесковца.
На турниру су учествовали домови из: Врања, Босилеграда, Црне Траве,
Ниша, Зајечара, Букова код Неготина и Лесковца у женској конкуренцији
и Зајечар, Ниш и Лесковац у мушкој. Такмичење је спроведено по куп
систему и укупно је одиграно осам утакмица. И у женској и у мушкој
конкуренцији тријумфовао је Дом ученика из Зајечара док су екипе Црне
Траве и Лесковца морале да се задовоље сребрним одличјем.
Такмичење је кренуло у 10:30 а завршило се у 18:40 часова. Због великог
броја екипа, ангажовано је осморо судија из Лесковца, Регионални судија
Јелена Булатовић и Одбојкашке судије: Марија Јанковић, Анђела
Николић, Милица Стошић, Никола Додић, Александар Ристић, Велибор
Здравковић и Немања Петковић. Гост на такмичењу био је Милош
Алексић, национални судија са листе Друге лиге (до душе у пролазу ☺ и
његова кратка посета је успела да измами осмехе и одушевљење свих
судија ☺).
Цело такмичење је протекло у једном пријатељском и позитивном
расположењу како код играча и тренера (васпитача) тако и код судија.
Иако је „Домијада“ била ревијалног карактера судије су професионално
обављале свој посао. Проблема готово да није ни било, осим код позиција
играча (код оних који нису имали искуства у такмичењу у одбојци), али
су судије деловале стрпљиво и едукативно.
Ево и неколико сличица са данашње манифестације

И на крају, надам се да ће у будуће бити више оваквих прилика где ће
судије наше организације, који су на почетку бављења овим прелепим
послом, имати прилике да усавршавају своје вештине и знања из области
суђења одбојкашких утакмица!
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