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Ушће заблистало на Сретење
Шести пут заредом, рударска варошица Ушће Дан државности Републике
Србије прославља организовањем, сада већ међународне, атлетске
манифестације „Сретењска трка – Ушће 2017“.
Ове године у трци је учествовало, за сада, рекордних 250 такмичара.
Надметали су се у 26 категорија, у мушкој и женској конкуренцији. Манифестацију
су, у новоуведеној категорији, отворили ђаци предшколци, који су претрчали 200
метара. За њима су наступили ученици основних школа, којих је било не само из
Ушћа, већ и из Студенице, Гокчанице, Баљевца, Биљановца и Јошаничке Бање.
Затим су следили јуниори, сениори и ветерани. Последња, по мишљењу многих,
најатрактивнија трка, била је, традиционално већ, резервисана за рударе, који се
тркају у пуној опреми, са шлемовима. Ове године су се рударима из Ибарских
рудника придружиле колеге из рудника Штаваљ и Рембас. У зависности од
категорије, трчало се 600, 1.200, 1.800 и 3.000 метара.
Међународни карактер трци је дало учешће јуниорског првака Румуније,
јуниорског победника новогодишње трке у Бечу, члана школског спортског клуба
Медиаш из Румуније, са којим је Основна школа „Милун Ивановић“ из Ушћа, на
Сретење прошле године, потписала Протокол о сарадњи.
У циљу промовисања и развоја атлетике и спорта уопште у овом крају,
промотер и овогодишње трке је била наша славна репрезентативка Амела Терзић.
Покровитељ трке ове године био је град Краљево, који је, одлуком Градског
већа, определио 200.000 динара за подмирење трошкова организације.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, који је са члановима Градског
већа града Краљева и сарадницима, уручио медаље и пехаре, обећао је
Ушћанима да ће увек, у складу са својим надлежностима и могућностима,
помагати овој варошици, јер су, како је рекао, „Ушће и Краљево једно и морамо
заједно радити за боље сутра свих нас“.
И бројни спонзори су помогли да целокупна организација трке и пратећих
садржаја протекне у најбољем реду. Међу њима су рудници и њихови синдикати,
приватна предузећа из Ушћа, Конарева, Краљева, краљевачка јавна комунална
предузећа, пензионерске организације, ушћанска школа и Дом културе, манастир
Студеница.
Организатори су веома задовољни како је овогодишња трка протекла.
Велики број такмичара, али и веома бројна публика у овој варошици у Ибарској
клисури, подстицај су им, како кажу, да наредна, седма, буде још масовнија и још
боље организована. Поред тога, жеља им је да од следеће године за најбоље
обезбеде и још неке, евентуално новчане, награде, поред медаља и пехара.

