
ШТА СЕ ЧУДИТЕ? СВЕ ЈЕ ОВО НОРМАЛНО 
На Републичком такмичењу из кошарке за мушкарце средњих школа које се 
одржало у Кладову у периоду од 29. до 30. маја, кошаркашка екипа 
Гимназије ''Вељко Петровић'' из Сомбора освојила је треће место. Прву 
утакмицу ови момци су се борили против фаворизоване Спортске гимназије 
из Београда за коју су наступили чланови највећих српских клубова. 
Утакмица је била вођена до последњег атома снаге, наши кошаркаши су 
имали активан резултат до двадесетак секунди пред крај, али су на крају ипак 
срећа и мањак снаге пресудили и донели Београђанима победу од свега 6 
поена разлике резултатом 53:47 што није реална слика одмеравања снага на 
терену и то је наше момке коштало одласка на Светско првенство. Следећу 
утакмицу наша гимназија је одиграла против Машинско електротехничке 
школе из Бора и остварила победу резултатом 32:31. Након тога наши момци 
су такође победили и школу Стеван Сремац из Ниша резултатом 50:51. Иако 
ова два резултата делују тесно, наши момци су у потпуности контролисали 
ток утакмица, и унаточ судијским неправдама ова екипа је смогла снаге за 
тријумф. Групни део такмичења су завршили као другопласирани и тако 
стекли право на борбу за бронзану медаљу овог турнира и групни део се 
одиграо у веома тешким условима где су судиле судије из Ниша и Бора, док 
се другог дана играло у потпуно другим условима, прихватљивом халом, 
квалификованим записничким столом, условима за утакмицу што се тиче 
вођења времена и комплетне организације утакмица који су били на 
највишем могућем нивоу и суђењем које је било апсолутно неутрално. За 
треће место су играли против борбених Лесковчана из Средње техничке 
школе  ''Раде Металац'', где су одржали,  могло би се рећи, час кошарке за све 
присутне гледаоце прелепом игром и бројем грешака смањеним на минимум 
победивши Лесковчане резултатом 27:57. Уз све услове који су захватили 
наше кошаркаше, разне повреде, судијске неправде, убедљиво најтежа 
могућа група, они су успели да испуне захтеве професора Бојана Марковића 
којем је, треба напоменути, ово прва година на месту професора физичког 
васпитања у Гимназији ''Вељко Петровић'', а вероватно и најлепша година у 
просвети до сада. Ово место су успели освојити колективних духом који је 
красио екипу и нарочито међуљудским односима и хемијом коју су градили 
од почетка школске године на секцијама. Чланови екипе су: Момчило 



Цветићанин, Петар Карас, Михајло Мијић, Алекса Кондић, Стефан Костић, 
Марко Станић, Урош Ерор, Кристијан Кајтази, Александар Ступар, Алекса 
Барановски, Стефан Рацић-Берић и професор Бојан Марковић. 

Урош Ерор 

 

 


