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Новогодишње трке у Мрсаћу
„Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 2017“, одржане 2. јануара, започеле су
сезону трка и уопште спортску сезону у овој години, не само у Краљеву односно
Србији, већ и Европи - могло се чути од организатора ове традиционалне спортске
манифестације.
Част да четрдесет шесте трке у овом „питомом моравском месту“ отвори
припала је градоначелнику Краљева др Предрагу Терзићу. Он је такмичарима и
свим присутним пожелео срећне празнике, са жељом да трка протекне у
празничном и пријатељском расположењу, без проблема.
Учеснике и госте је поздравио и посланик у Народној скупштини Републике
Србије из Краљева, пореклом из Мрсаћа, Радослав Јовић. Он је свима пожелео
„много успеха у новој години, да Србија и даље буде спортска нација, да они који
живе овде остављају сјајне резултате иза себе“.
У име организатора и домаћина, госте је поздравио и пожелео им
добродошлицу председник Месне заједнице Милорад Ратковић.
Свечаном отварању и тркама у разним категоријама су присуствовали и
председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић, чланови Градског већа
града Краљева Милан Милошевић и Иван Бунарџић, представник спонзора предузећа „Гигант“ Тавник, представници Војске, познати спортисти који су се
прославили на овим традиционалним тркама и трке промовисали много шире –
оснивач трка Коста Коларевић, надалеко чувени атлетичари Драган Здравковић и
Рифат Зилкић.
Медијски спонзор догађаја је Радио-телевизија Србије.
Такмичари су се надметали у категоријама пионири, јуниори, сениори,
ветерани, у мушкој и женској конкуренцији.
Гледаоцима, али и учесницима, посебно је била занимљива „трка историје“,
ове године на 46 метара, будући да се сваке године за по један метар помера
дужина те стазе. На овој трци нема учесника млађег од педест година.
Најмлађи учесник „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 2017“ био је
петогодишњак.
Пажњу су, при том и победивши у својим категоријама, највише изазвали
репрезентативци Србије у атлетици Амела Терзић, која рођендан готово сваке
године прослави на трци у Мрсаћу, и Елзан Бибић.

