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МИНИ-МАКСИ ЛИГА ЗАШТИТНИ БРЕНД БАЗИЧНОГ ФУДБАЛА СРБИЈЕ

И СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ПРИСТУПИЛА
ВЕЛИКОЈ ДЕЧИЈОЈ МИНИ-МАКСИ
ПОРОДИЦИ
Дечија фудбалска асоцијација Србије (ДФА) која већ дванаесту сезону заредом успешно
реализује јединствено такмичење Мини-Макси фудбалску лигу, најмасовнији дечији спортски
пројекат Базичног фудбала у Србији, региону Западног Балкана и Југоисточне Европе од сада се
одржава и у Смедеревској Паланци. Радост дриблинга, голманске одбране, срећа након
постигнутог гола и дечија граја ће наредних недеља и месеци одзвањати и североисточним делом
Шумадије, пределом који је по реци Јасеници што овим крајем протиче,а због близине ушћа ове
реке у Велику Мораву, назива Доња Јасеница.
Тим поводом у недељу у велелепном спортском центру „Колонија 11421“ у Смедеревској
Паланци на пригодној свечаности, у присуству председника општине Радослава Милојичића –
Кене, почетак такмичења су озваничили својим потписом на уговор о преносу права организације
Мини-макси лиге, Владан Шкорић, председник ДФА, а испред локалних партнера Урош
Милојевић, први човек ФК „Колонија“ организатора такмичења и Зоран Предојевић, први човек
ОФС Смедеревска Паланка.
-Добили смо велику шансу да Смедеревска Паланка и читав крај буде домаћин овог
престижног такмичења Дечије фудбалске асоцијације Србије, да наш град укључимо у
систем Мини-макси лиге, покажемо бригу за нашу децу и омогућимо им, од сада надметања
и код куће, али пре свега, лепо дружење, забаву и игру у духу фер-плеја са вршњацима из
читаве земље - рекао је у свом обраћању Радослав Милојичић - Кена, председник општине
Смедеревска Паланка, и обећао максималну подршку локалне заједнице успешној реализацији
овог пројекта.
Захваливши се на топлим речима добродошлице, председник ДФА Владан Шкорић је
,поред осталог, нагласио да - због великог интересовања локалних заједница, а у овом случају
наших спортских пријатеља из Смедеревска Паланке, а у жељи да и деци из Доње Јасенице
омогућимо радост игре и такмичења у новоотвореном спортско-рекреативном комплексу
„КОЛОНИЈА“ са задовољством смо прихватили ову иницијативу. У изванредном амбијенту
и врхунским условима које пружа овај велелепни комлекс један међу најбољима у Србији,
желимо да допринесемо развоју и омасовљењу спорта, како би се још већи број деце
млађег узраста из овог краја укључио у фудбалски спорт кроз новосноване школе фудбала
и школске секције, а што је и на линији Националне стретегије развоја спорта за период
2009-2013 јер пружа добра решења за испуњавање слободног времена на прави начин, што
је у савременом свету кључни проблем школске популације.

Поред домаћина, директора СЦ „Колонија 11421“ Душана Милојевића и бројних гостију,
представника локалне заједнице, спортских радника, тренера и родитеља свечаности су
присуствовали и Љубодраг Станић - Лаки, регионални координатор Мини-макси лиге Западне
Србије и Дејан Вукићевић – Сарап, члан УО ДФА.
Због постигнутих резултата у реализацији савремених захтева у области Базичног фудбала
УЕФА је прогласила Мини-Макси лигу за трећи најбољи пројекат базичног фудбала у Европи у
2011. години, што јесте велико признање за ДФА и српски фудбал у целини. Ово признње УЕФА
јесте обавезујуће за наставак квалитетног рада, али и потврда да се у овом сегменту заиста
остварују врхунски резултати. Тога су свесни и у Смедеревској Паланци.
Генерални покровитељ је Министарство за омладину и спорт Републике Србије.
У текућој 12. сезони 2012-2013 такмичење се одржава истовремено 30 градова са око
10.000 дечака и девојчица узраста од шест до једанаест година..
Свему овоме највише ће се радовати малишани, а тренери ће имати само једну улогу – да
децу едукују и усмеравају у духу поштовања фер-плеја и припреме их за овакав вид такмичења.
На крају фестивалског дела лиге, најуспешније екипе из Смедеревске Паланке ће играти на
завршним турнирима, а најбоље екипе се квалификују за учешћа на регионалним и завршним
турнирима за републичког првака, док ће најталентованији бити позвани на Мини-макси
селективне кампове ФСС.
Што се домаћина тиче, они обећавају да ће све бити на високом нивоу,а Спортски центар
„Колонија 11421“ ће наредних дана и месеци одзвањати од граје малишана, а потрудиће се да им
обезбеде што више пријатних изненађења, па ће и трибине сигурно бити пуне у овој првој „пилот
сезони“ , а то јесте основни циљ овог јединственог пројекта, али и истински фудбалски празник за
сваки град.
АНТРФИЛЕ:

У ПРВОЈ СЕЗОНИ УЧЕСТВУЈУ 34 ЕКИПЕ!!
Учесници „пилот сезоне“ Мини-Макси лиге у Смедеревској Паланци у четири узрастне категорије:
МИНИ (2004. годиште), МИДИ (2003.), МАКСИ (2002.) и МЕГА ЛИГА (2001.) су 34 екипе из: ФК
„Колонија 11421“С.Паланка, ФК „Морава“- Велика Плана,“ ФК „Јасеница 1911“ – С.
Паланка,ФК “Петлић“- Смедерево, ФК „Петар Урошев“ –Панчево, АФ „ДУЉАЈ“- Топола, ШФ
„Ивица Аврамовић“- Младеновац, ШФ „Филкос“ - Јагњило, ФК „Карађорђе“ – Топола, ШФ
„Пиле Турс“ – Селевац, ФК „Пантер“ – Пожаревац, ФК „Шумадија“ – Азања, ФС ОШ „Херој
Олга Милошевић“...
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