MDNS NOVA GORICA NA POVABILO SMEDEREVSKE SODNIŠKE ORGANIZACIJE
OBISKALA SMEDEREVO (SRBIJA)

MDNS NOVA GORICA se je v mesecu februarju, natančneje od 10.02.-12.02.2017 na povabilo
Smederevske sodniške organizacije udeležila 18. tradicionalnega turnirja v malem nogometu
imenovanega »TURNIR ZA SMEDEREVSKO PIŠČALKO« v mestu Smederevo (SRBIJA). Na tem
sodniškem triangolu so poleg gostiteljev sodnikov Smedereva sodelovale še ekipe sodnikov Beograda
(Srbija) in MDNS Nova Gorica (Slovenija). MDNS Nova Gorica je zasedla odlično drugo mesto (3:1
izgubila z gostitelji in 3:2 premagala ekipo sodnikov Beograda). Ta turnir pa ni bil samo tekmovalnega
značaja ampak tudi druženje in izmenjavanje sodniških izkušenj z drugimi društvi. Ta obisk pa ni bil
zgolj informativne narave, saj so se ga na povabilo organizatorja udeležili tudi vidni predstavnikifunkcionarji sodniške organizacije Srbije in podpredsednik Srbske nogometne zveze. Na tem dogodku
so bili prisotni:
-predsednik sodnikov Smedereva g. Goran Jovanović »Zeka«– organizator in gostitelj turnirja
-predsednik FS Beograd g. Dušan Mrakić
-predsednik sodnikov Beograda g. Kristivoje Filipović
-predsednik mestnega FS g. Saša Branežac
-predsednik FS zahodne Srbije g. Branko Stojaković
-predsednik sodnikov »podunavskog okruga« sodnik 1. lige g. Zoran Široki
Omeniti pa velja tudi gostoljubnost g. Zorana Mladenovića »Kolarca«, kateri je bil z nami od jutra do
večera vse tri dni. Polni lepih vtisov in spominov ter izrednega gostoljubja gostiteljev iz Smedereva
smo se v nedeljo zvečer vrnili v Slovenijo. Vsi pa smo bili enakega mnenja, da taka srečanja niso samo
tekmovalnega značaja, ampak tudi druženje z izmenjavo izkušenj s sodniki iz drugih držav, katere pa
sodniki pri svojem delu še kako potrebujemo.
Na koncu pa bi se rad v imenu MDNS Nova Gorica zahvalil še NZS-ju in ZNSS-ju za promocijska darila,
katera smo poleg promocijskih daril iz naših krajev v spomin na srečanje podarili vsem omenjenim
udeležencem srečanja.
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