13.02.2017.
Најава Сретењске трке у Ушћу
Месна заједница Ушће и варошица Ушће, шести пут, Дан државности
Републике Србије прослављају организовањем атлетске Сретењске трке Ушће.
Тим поводом, представници Организационог одбора и града Краљева –
градоначелник др Предраг Терзић и члан Градског већа Иван Бунарџић, одржали
су конференцију за новинаре.
Трка сваке године окупља све више такмичара. Прошле године је било 220
учесника, а ове се, према речима председника МЗ Ушће, члана Организационог
одбора, Горана Николића, очекује 250 учесника.
Како је најављено, заинтересовани имају обезбеђен превоз од Краљева до
Ушћа. Аутобус ће кренути у 10.00 часова испред Пословног центра „Мелос“, а
повратак у Краљево је након трке, око 15.00 часова.
Старт и циљ трке су испред спортске хале Основне школе „Милун
Ивановић“. Такмичари ће се улицама 7. јула и Милуна Ивановића борити за
титулу најбољег у двадесет шест категорија - од деце предшколског узраста,
ученика основних школа, јуниора, сениора, ветерана, у мушкој и женској
конкуренцији, а ту је и трка рудара. Један круг је дугачак 600 метара а, зависно од
категорија, трчаће се 600, 1.200, 1.800 и 3.000 метара.
Први пут ове године биће организована трка деце предшколског узраста.
Поред ученика основних школа из Ушћа, Студенице и Гокчанице, први пут учешће
на трци су најавили и ученици основних школа Баљевца, Биљановца и Јошаничке
бање.
Захваљујући учешћу такмичара из Румуније и неких република са простора
бивше Југославије Сретењска атлетска трка већ неколико година има и
међународни карактер. У категорији такмичара школског узраста једна је од
најмасовнијих у Србији, а по веома атрактивној трци рудара у рударској униформи
јединствена у нашој земљи, а и шире.
Учешће на „Сретењској трци“ су најавили такмичари из клубова из целе
Србије, многи репрезентативци, а очекује се да промотер трке буде, као и прошле
године, наша позната репрезентативка Амела Терзић.
„Драго ми је да се град Краљево одлучио да помогне одржавање
„Сретењске трке“ у Ушћу и да Ушћанима помогнемо да буду добри домаћини
гостима из Румуније и да целокупна трка протекне у најбољем реду.
Организациони одбор ми улива поверење, све је спремно за трку и надам се да
ћемо у среду моћи да уживамо у Ушћу“, поручио је градоначелник Краљева др
Предраг Терзић.
Ове године град Краљево је, одлуком Градског већа, определио средства за
организацију трке - 200.000 динара Атлетском клубу „Карановац“ Краљево на име
учешћа града Краљева у подмирењу трошкова организације традиционалне
манифестације „Шесте међународне атлетске Сретењске трке у Ушћу“.

