БОКСЕРСКИ КЛУБ „ТРСТЕНИК“
Трстеник

Поштовани,

Овим путем у име Боксерског клуба „Tрстеник“
изражавамо велико задовољство и радост што је наш клуб у
последњих годину дана изузетно тешког, мукотрпног и
напорног рада успео да изнедри једног репрезентативца. Реч
је о младом 13-то годишњем Урошу Чингелићу, родом из
Краљева, који своје најлепше тренутке у овој борилачкој
вештини остварује управо у Трстенику. На недавно одржаном
појединачном првенству Србије у Ваљеву Урош Чингелић се
окитио златном медаљом у категорији школараца до 52
килограма. Тај резултат и целокупан рад довео га је и до
дреса репрезентације Србије за коју ће наступати на
Европском првенству за школарце, пионире и јуниоре које ће
се одржати од 21-30. маја у бугарском граду Албена.
Ово је свакако изванредан резултат како Уроша
Чингелића, тако и његовог тренера Светислава Копривице,
али и свих осталих људи у клубу и око клуба који су дали
велику подршку и помоћ у остварењу одличних резултата.
Пре свега желимо да се захвалимо Вама, нашим
људима и пријатељима из дијаспоре, далеких Сједињених
америчких држава, Светиславу Јовановићу „Свети“ и Богдану
Милутиновићу „Ексеру“, Ивеку, Салами, Данету и свим
Трстеничанима који су значајним финансијским средствима
1

много помогли да клуб оствари добре резултате, али и да се
Урош Чингелић нађе у репрезентацији Србије. Помоћ Вас
драгих људи је непроцењива, дали сте ветар у леђа када је
то било најпотребније, а такмичари су то узвратили на
најбољи могући начин.
Изражавамо велику наду и уверење да ћете нам и
даље помагати у складу са својим могућностима, а ми ћемо
се трудити да и даље вередно и марљиво радимо и да добри
резултати буду адекватна награда уложених напора и
финансијских средстава.

У име Боксерског клуба „Трстеник“, захвалност исказују
Светислав Копривица, тренер
Бојан Копривица, потпредседник клуба
Драган Благојевић, председник клуба
Урош Чингелић, репрезентативац Србије

У Трстенику, 14. 05. 2018.године
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BOKSERSKI KLUB „TRSTENIK“
Trstenik

Poštovani,

Ovim putem u ime Bokserskog kluba „Trstenik“
izražavamo veliko zadovoljstvo i radost što je naš klub u
poslednjih godinu dana izuzetno teškog, mukotrpnog i napornog
rada uspeo da iznedri jednog reprezentativca. Reč je o mladom
13-to godišnjem Urošu Čingeliću, rodom iz Kraljeva, koji svoje
najlepše trenutke u ovoj borilačkoj veštini ostvaruje upravo u
Trsteniku. Na nedavno održanom pojedinačnom prvenstvu Srbije
u Valjevu Uroš Čingelić se okitio zlatnom medaljom u kategoriji
školaraca do 52 kilograma. Taj rezultat i celokupan rad doveo ga
je i do dresa reprezentacije Srbije za koju će nastupati na
Evropskom prvenstvu za školarce, pionire i juniore koje će se
održati od 21-30. maja u bugarskom gradu Albena.
Ovo je svakako izvanredan rezultat kako Uroša
Čingelića, tako i njegovog trenera Svetislava Koprivice, ali i svih
ostalih ljudi u klubu i oko kluba koji su dali veliku podršku i pomoć
u ostvarenju odličnih rezultata.
Pre svega želimo da se zahvalimo Vama, našim
ljudima i prijateljima iz dijaspore, dalekih Sjedinjenih američkih
država, Svetislavu Jovanoviću „Sveti“ i Bogdanu Milutinoviću
„Ekseru“, Iveku, Salami, Danetu i svim Trsteničanima koji su
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značajnim finansijskim sredstvima mnogo pomogli da klub ostvari
dobre rezultate, ali i da se Uroš Čingelić nađe u reprezentaciji
Srbije. Pomoć Vas dragih ljudi je neprocenjiva, dali ste vetar u
leđa kada je to bilo najpotrebnije, a takmičari su to uzvratili na
najbolji mogući način.
Izražavamo veliku nadu i uverenje da ćete nam i
dalje pomagati u skladu sa svojim mogućnostima, a mi ćemo se
truditi da i dalje veredno i marljivo radimo i da dobri rezultati budu
adekvatna nagrada uloženih napora i finansijskih sredstava.

U ime Bokserskog kluba „Trstenik“, zahvalnost iskazuju
Svetislav Koprivica, trener
Bojan Koprivica, potpredsednik kluba
Dragan Blagojević, predsednik kluba
Uroš Čingelić, reprezentativac Srbije

U Trsteniku, 14. 05. 2018.godine
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