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Fair-play nagrada za hrvate u rumunjskoj
vineri, 08 septembrie 2017

U Hrvatskoj je, na 5. europskom nogometnom natjecanju reprezentacija hrvatskih nacionalnih manjina, Hrvatski
nogometni savez dodijelio na&scaron;oj momadi vrijednu fair-play nagradu.

Sastav najboljih nogometa&scaron;a hrvatske ma-njine iz Rumunjske otputovao je 23. lipnja za Hrvatsku, gdje je
predstavio na&scaron;u državu na 5. europskom nogometnom natjecanju reprezentacija hrvatskih nacionalnih manjina.

Turnir je odigran u Sv. Martinu na Muri, u Meimurskoj županiji, u razdoblju od 24. &ndash; 25. lipnja, nastupom
&scaron;est momadi hrvatskih nacionalnih ma-njina iz inozemstva: Austrije, Maarske, Rumunjske, Slovake, Slovenije i
Srbije.

Utemeljitelji ovog Natjecaja su Hrvatski nogometni savez i Vijee udruga zajednica hrvatskih nacionalnih manjina, a pravo
nastupa imali su igrai pripadnici hrvatske nacionalne manjine u zemlji za iju su reprezentaciju nastupali.

&bdquo; Ovo natjecanje dolazi u posebnom trenutku, sutra Republika Hrvatska slavi svoj Dan državnosti. Nije sluajno
&scaron;to smo i mi iz hrvatske dijaspore danas ovdje, u Hrvatskoj, zato &scaron;to danas obilježavamo i desetu
obljetnicu ovog prekrasnog nogometnog natjeca-nja, pokrenutog na inicijativi Hrvatskog nogometnog saveza. I to treba
uvati, treba razviti i popularizirati, jer osim crkve i kulture, &scaron;port &ndash; a nogomet posebice &ndash; najbolji je
ambasador Hrvatske i svih nas Hrvata. Živijmo hrvatski ovih dana, jer na ovom natjecanju svi smo mi pobjednici! - rekao
je, meuostalom, na otvaranju turnira, zastupnik Slobodan Ghera, predsjednik Vijea hrvatskih nacionalnih manjina.

Sudionicima natjecaja obratio se i predsjednik Komisije za nogomet u dijaspori Hrvatskog nogometnog saveza, gospodin
Petar &Scaron;ari, a potom je natjecanje službeno proglasio otvorenim: &bdquo;Dragi prijatelji, evo, po peti puta smo
skupa, lijepo je vas vidjeti u dresovima nacionalnih reprezentacija u zemljama u kojima živite, ali znam da vam je u srcu
onaj znak kojeg nosi Hrvatska reprezentacija. Želim vam dobrodo&scaron;licu u Hrvatsku, da ponesete u srcu lijepe utiske
s ovog prvenstva!&rdquo;

Reprezentacije su bile svrstane u dvije skupine. U skupini A natjecale su se Srbija, Slovaka i Slovenija, dok je u skupini B
na&scaron;a reprezentacija odmjerila snage s reprezentacijama Austrije i Maarske. Nažalost, nakon &scaron;to smo prije
tri godina postali svjetski prvaci na Hrvatskim svjetskim igrama u Zagrebu, ovoga puta uspjeh nije bio na na&scaron;oj
strani. Izborili smo tek &scaron;esto mjesto, od &scaron;est moguih, nakon &scaron;to smo u skupini izgubili s Austrijom
(2:1) i Maarskom (4:1) te u borbi za peto mjesto sa Slovakom (3:0).

Najbolja momad ovog natjecanja pokazala se reprezentacija Srbije, koja je u finalu svladala Maarsku 6:0. Za najboljeg je
igraa progla&scaron;en Luka Sili iz Srbije, nagradu za najboljeg vratara primio je njegov suigra Stefan Lebovi, a i najbolji
strijelac dolazi iz iste momadi - Igor Vidovi, autor etiri pogotka na turniru. Priznanje za fair-play, pripalo je
na&scaron;emu timu, Rumunjskoj.
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