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Прву награду и златну плакету освојио је Братислав Костадинов, другу
награду и сребрну плакету Динко Османчевић, две треће награде и бронзане
плакете, Жељка Башановић Марковић и Сергеј Сидоров (Русија). Специјална
плакета припала је Александру Чотрићу.
Награде добитницима уручили су у Кући спортских легенди у Новом Саду,
Васа Мијић, олимпијски шампион у одбојци, Тадија Качар, олимпијски и
светски вицешампион у боксу, Павле Бајчетић, државни репрезентативац у
четири спорта, др Јован Пејчић, државни првак у џудоу, Проф. др Радивој
Мика Радосав, члан шампионске екипе ФК „Војводина“ из 1966. године и
професор Лајош Кокаи, доајен војвођанског спорта.
На међународни конкурс Асоцијације спортских ветерана Новог Сада
одазвало се 106 аутора из 11 европских земаља, са 1796 афоризама на тему
спорта.

Александар Чотрић, Динко Османчевић и Братислав Костадинов
Специјална плакета за изузетан допринос афоризму, афирмацији спорта и објављене три
књиге афоризама на тему спорта, додељена је Александру Чотрићу.
Прву награду и Златну плакету освојио је Братислав Костадинов, за афоризам: „Сред
пушака, бајонета, страже око нас. Тако почиње још један фудбалски дерби.“
Другу награду и Сребрну плакету освојио је Динко Османчевић (БиХ), за афоризам:
„На свјетско првенство у умјетничком клизању послали смо наше прве такмичаре.
Да пробију лед“.
Додељене су две треће награде и Бронзане плакете. Освојили су их Жељка Башановић
Марковић за афоризам: „Док су џепови празни сви брже трче за лоптом“ и Сергеј
Сидоров (Русија) за афоризам: „У многим спортовима рекорди не зависе од закона
физике, већ хемије“.
Награђени су добили плакете Асоцијације спортских ветерана Новог Сада и награде у
спортској опреми - дресове шампиона Србије и Југославије: Одбојкашког,
Рукометног, Кошаркашког и Фудбалског клуба “Војводина” и Веслачког клуба
„Данубиус“.

За посебан квалитет афоризама похваљени су: Милица Бијелић, Горан Дошен, Ристо
Филчевски, Никола Јанковић и Витомир Ћурчин.

Братислав Костадинов и Васа Мијић
Награде добитницима су уручене на Дан спортског афоризма у Кући спортских
легенди, на Спенсу, у Новом Саду, 11. 11. 2022. године у 11,00 часова.

Добривоје Антонић, Нинус Несторовић, Васа Мијић И Зоран Панчић
Одлуку о најбољим афоризмима донео је жири у саставу:
Копредседници:
Васа Мијић, одбојкаш, освајач златне олимпијске медаље,
Нинус Несторовић, фудбалер, афористичар,
Чланови жирија:
Павле Бајчетић, бронзана медаља са европског првенства, реперезентативац државе у
четири спорта: џудоу, самбоу, рвању и боксу,
Проф. др Никола Грујић, државни првак у веслању, сатиричар,
Добривоје Антонић, програмски директор Асоцијације, афористичар.
На конкурс се пријавило 106 аутора, који су послали 1796 афоризама. Афористичари су
из 11 европских земаља: Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Северна
Македонија, Бугарска, Италија, Словенија, Русија, Словачка и Румунија.

Зоран Панчић, председник УО Асоцијације спортских ветерана Новог Сада и освајач две
олимпиојске медаље, изразио је задовољство резултатима конкурса и најавио његов
наставак у наредним годинама.
Жири оцењује да је одзив аутора из читаве Европе и број афоризама био изузетан, чиме је
потез Асоцијације спортских ветерана да распише међународни конкурс за најбољи
афоризам на тему спорта, био пун погодак. Обзиром на кратак рок за припрему, од свега
месец дана и да се на тему спорта први пут расписује конкурс за афоризме, квалитет је био
задовољавајући. Жири је убеђен да ће за наредни конкурс квалитет бити још бољи, да ће
аутори одмах почети припреме и да ће одзив бити још већи.

У име награђених захвалио се Александар Чотрић
Жири је предлажио Асоцијацији спортских ветерана да овај конкурс буде традиционалан
и да се сваке године одржава почетком новембра, а да датум 11. новембар (11.11.)
прогласи за Дан спортског афоризма.
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