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До великих шампиона уз „Мали сајам спорта“
Први „Мали сајам спорта“, одржан у Краљеву, граду спорта, започео је свој
пут веома успешно. Након Зрењанина, Мионице, Новог Пазара и Крушевца,
испред Нове хале спортова у краљевачком насељу Рибница, као и у хали, бројни
малишани краљевачких основних школа, полазници спортских клубова и
удружења, спортисти и бивши спортисти, тренери, спортски радници... врло
заинтересовано и активно су учествовали у Сајму.
Кроз могућност да деца и практично пробају разне спортове, сајам има за
циљ да их мотивише да здраво живе и да се више баве спортом. Најбољи примери
онима који се можда још нису определили за, у складу са својим афинитетима,
спорт у коме би могли да се остваре и постигну чак и врхунске резултате, или само
проведу слободно време, били су њихови вршњаци који су већ чланови спортских
клубова, друштава, удружења. Тако се испред Нове краљевачке хале играо стони
тенис, тенис, одбојка, фудбал, амерички фудбал, кошарка, карате, возио бицикл,
били су ту и атлетичари, спортски пилоти... Као посебно интересантно, малишани
су могли да виде и пехаре који следе као круна великих залагања и озбиљних
тренинга. За оне који би да извагају који спорт да изаберу, било је и флајера са
основним информацијама о клубовима, спортовима... Четрдесет различитих
штандова имало је богату спортску понуду.
Уз град Краљево, који је пружио подршку, организатори „Малог сајма спорта“
у нашем граду, који је један од укупно шест локалних самоуправа, јесу Спортски
савез Србије и Спортски савез града Kраљева.
Градоначелник др Предраг Терзић је истакао значај тога да деца од малена
заволе неки спорт и баве се физичком активношћу, како би се здраво развијали и
расли. Он је захвалио свима који су дошли да подрже први Сајам у нашем граду.
„Драго ми је што сте ту и што Спортски савез нашег града, коначно,
функционише онако како би требало, промовише спорт, добро сарађује са
Спортским савезом Србије. Надам се да је ово тек почетак и да ће сваки наредни
сајам бити све успешнији“, пожелео је градоначелник.
Председник Спортског савеза града Kраљева Милош Симовић, бивши
шампион у атлетици, пожелео је деци лепо дружење и захвалио садашњим и
бившим шампионима, а посебно онима који ће то тек постати, можда препознајући
себе у неком спорту баш на овом догађају.
„Обиђите пажљиво саки од штандова, питајте све што вас занима, ово је
ваш дан“, поручио је Симовић.
У име Спортског савеза Србије, Сајам је званично отворио Горан
Маринковић, генерални секретар. Он је долазак председника републичког
Спортског савеза Давора Штефанека у наш град најавио за „после освојене
медаље у Будимпешти“, будући да је Штефанек у завршној фази припрема за
Светско првенство.
Маринковић, који је један део фудбалске каријере провео у краљевачкој
„Слоги“, на данашњој спортској манифестацији је поклонио 23 спортска пакета са
лоптама за основне и средње школе на територији града Kраљева.

