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Краљевчанин вицешампион у мото-спорту
Осамнаестогодишњег Краљевчанина Вукашина Јаблановића, члана
Мotocross team GTC racing из нашег града, примио је градоначелник др Предраг
Терзић. Наш млади суграђанин је, на свечаној додели награда у мото-спорту за
сезону 2016, одржаној прошлог викенда у Крушевцу, у организацији АМСС,
награђен јер је освојио вицешампионску титулу у професионалној, класи MX2
junior, у јакој конкуренцији и домаћих и страних такмичара.
Јаблановић, који је и прошле године постизао веома запажене резултате и
на државном и на међународним такмичењима, има намеру да настави да ниже
успехе, све до шампионске титуле. Ипак, велики проблем Вукашину, али и другим
Краљевчанима који се баве овим спортом, представља непостојање адекватне
стазе на територији града Краљева на којој би могли да тренирају, тако да одлазе
у Чачак и Александровац, где се стаза плаћа.
Градоначелник је изразио велико задовољство због постигнућа младог
суграђанина, успешног спортисте и возача мото-кроса.
„Мислим да је успех који је постигнут изузетно значајан и за клуб и за град,
нарочито с обзиром на услове у којима Вукашин тренира. У Метикошима је
постојала стаза коју у користили возачи мото-кроса, али како је направљена на
приватном пимању, власник је почео да користи парцелу у сврху воћарства. Ми
ћемо се потрудити да, у оквиру расподеле буџетских средстава за спорт, овај клуб
у наредној години добије више средстава како би ови момци могли да тренирају
на комфорнији начин и надам се да ћемо и тада добити резултате сличне
досадашњима, да ће оправдати уложена средства“, изјавио је градоначелник
Краљева др Предраг Терзић.
Председник клуба Дејан Јаблановић је захвалио свима који клубу и
његовим такмичарима помажу да превазиђу проблеме са којима се приликом
тренинга и наступа на тркама сусрећу – граду, градоначелнику, градским
установама и предузећима. Он је истакао да је ово признање успех не само клуба
и појединца, већ и целог града, будући да није нимало лако постићи успех у овом
скупом и опасном спорту.
На свечаности у Крушевцу, признање за „помоћ у реализацији такмичења
на стази Берановац Краљево“ додељено је и граду Краљеву односно
градоначелнику.

