У периоду од 8. до 12.8.2017. учествовала сам као линијски судија на Балканском
првенству за кадете које се одржало у дворани „ Дубочица“ у Лесковцу. На овом
првенству учествовало је осам кадетских репрезентација. Директор турнира био је
Стефан Васиљевић, судијски делегат Иван Бошковић генерални секретар
Одбојкашког савеза Црне Горе , а судили су: Енеа Душа (Албанија), Иван
Димитров (Бугарска), Зафер Озмен (Турска), Орце Гјоргиев (БЈР Македонија),
Димитрис Диму ( Грчка), Никола Бркић (Србија) и Костин Стан (Румунија).

8.8.2017. одржане су утакмице првог кола:
- БУГАРСКА – РУМУНИЈА
- ГРЧКА – АЛБАНИЈА
- БЈР МАКЕДОНИЈА – СРБИЈА
- ЦРНА ГОРА – ТУРСКА.
Првог дана турнира била сам делегирана за две утакмице као први махач. Како је
ово био први велики турнир на коме сам учествовала нисам се надала да ћу после
прве утакмице добити толико позитивних критика од стране првог и другог судије.

9.8.2017. одржане су утакмице другог кола:
- БЈР МАКЕДОНИЈА – БУГАРСКА
- ЦРНА ГОРА – ГРЧКА
- СРБИЈА – РУМУНИЈА
- ТУРСКА – АЛБАНИЈА
И ако су услови за рад били тески због екстремно високих температура које су
наступиле тих дана, други дан турнира наставили смо у истом ритму уз добру
игру тимова и коректно суђење. Била сам делегирана на поседње две утакмице.
10.8.2017. одигране су утакмице трећег кола:
- РУМУНИЈА – БЈР МАКЕДОНИЈА
- АЛБАНИЈА – ЦРНА ГОРА
- БУГАРСКА – СРБИЈА
- ГРЧКА – ТУРСКА
Овог дана смо имали помоћ из Ниша. Захвалила бих се овом приликом Николи
Бркићу председнику удружења одбојкашћих судија Града Ниша који нам је послао
помоћ у виду судијског двојца.

11.8.2017. одиграна су разигравања од 5. до 8. места и две полуфиналне
утакмице између:
- СРБИЈЕ – ТУРСКЕ
- ГРЧКЕ – БУГАРСКЕ
Указала ми се прилика да судим обе полуфиналне утакмице.
12.8.2017. одржане су утакмице за 7, 5, 3. место и финале.
Указана ми је велика част да машем финалну утакмицу поред Томислава
Димчића, Душана Накића и Стефана Батала. Утакмицу је судио двојац Енеа Душа
и Зафер Озмен.

Меч у дворани „Дубочица“ између Србије и Бугарске пратило је око 500
гледалаца. Победу је однела репрезентација Србије (3:1), а пехар и медаље су
доделили градоначелник Лесковца др Горан Цветановић и председник ОСС Зоран
Гајић.

