
Први Меморијални турнир у част Душана Бошковића 
 
Спортско Краљево имало је част да, 27. и 28. августа, угости најбоље и 

најтрофејније српске одбојкаше у Новој хали спортова. Домаћин играчима 
Војводине, Црвене звезде и Партизана био је Одбојкашки клуб Рибница, који је 
организовао Меморијални турнир у знак сећања на Душана Бошковића Бола, 
пионира и легенду краљевачке одбојке, оснивача и родоначелника краљевачке 
Рибнице, играча, тренера... Човека којем је, на предлог Одбојкашког клуба 
Рибница, пре две године, постхумно, додељена Октобарска награда града 
Краљева „за несамерљив допринос развоју и успеху краљевачке одбојке и 
спорта“.  

Организатори су турниром желели да одају почаст и достојно се одуже 
овом, како су га предлажући за најзначајније градско признање описали, у животу 
тихом и ненаметљивом човеку, Болу - за пријатеље и играче, у спорту и одбојци 
несавладивом, енергичном, победничког менталитета, који је младе подучавао не 
само одбојкашким вештинама, већ и витештву, људскости, поштовању и поштењу.  

Првог дана првог Меморијалног турнира састале су се екипе Рибнице и 
Партизана односно Војводине и Црвене звезде. Одбојкаши Рибнице су се, након 
победе над Партизаном, пласирали у финале, где их је чекала Војводина. После 
велики борбе, која је трајала пет сетова, победу је однела екипа из Новог Сада - 
3:2. 

На Меморијалном турниру све је било на високом нивоу. Од мечева, које је 
одиграла велика четворка српске одбојке, до доделе признања. Победнички пехар 
капитену Војводине уручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић, пехар 
најбољем играчу турнира, капитену Рибнице Ивану Тодоровићу, предао је легенда 
српске одбојке Слободан Бошкан, признање за најперспективнијег играча припало 
је младом одбојкашу Рибнице Момиру Живановићу, коме је пехар уручио деда 
Момир, некадашњи одбојкаш и спортски радник. 

Будући да је први турнир, с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију 
узроковану вирусом корона, окупио минимални број екипа, организатори се надају 
да ће већ на наредном бити много више домаћих и страних учесника и бројних 
љубитеља одбојке из града на Ибру, али и шире. 


