16.05.2018.
На путу до најважнијег спортског центра – у сусрет Лиги нација 2018...
Решење о распоређивању износа од 9.000.000 динара на име учешћа града
Краљева у финансирању трошкова у области одбојкашког спорта, Међуокружном
одбојкашком савезу за организацију Одбојкашке лиге нација 2018. године у
Краљеву, донели су чланови Градског већа града Краљева на педесет осмој
(ванредној) седници Градског већа.
„Ради се о највећем спортском догађају у историји Краљева. Угостићемо
репрезентације Бразила, Италије и Немачке у мушкој конкуренцији, а након тога
ће на турниру у женској конкуренцији учествовати репрезентације Турске, Русије,
Белгије. Наравно, репрезентација Србије је домаћин и једног и другог турнира“,
подсетио је градоначелник Краљева уз поруку да ће се Краљевчани, као и толико
пута до сада, потрудити да буду одлични домаћини свим репрезентацијама које ће
доћи у Краљево и свим посетиоцима који ће тих дана боравити у нашем граду.
Како је истакао градоначелник, ових девет милиона, опредељених из
градског буџета, једини су трошак града Краљева, а Министарство омладине и
спорта је определило још пет милиона динара, који ће бити пренети Одбојкашком
савезу Србије, не граду Краљеву.
„Карте нећемо продавати ми, већ ће то радити специјализована агенција –
Eventim из Београда, а нама ће само припасти део новца од продатих улазница
према договору са техничким организатором турнира. То смо урадили да не би
било никаквих говоркања о корупцији, о препродаји карата на црно. Грађани
Краљева, за сада, имају могућност да купе карте он-лајн, а они који купе карте
знаће где ће њихов новац отићи“, рекао је др Терзић.
Градоначелник је истакао сврсисходност улагања у спорт и конкретно ову
спортску манифестацију светског карактера.
„На овај начин успевамо да позиционирамо град Краљево на мапи градова
који су важни спортски центри у нашој земљи и, први пут од оснивања Лиге нација,
истовремено у једном граду имамо такмичење и у мушкој и у женској конкуренцији.
Велика част је припала нашем граду да се избори у конкуренцији других градова у
земљи и добије овај престижни турнир“, казао је први човек нашег града.
С обзиром на тренутне показатеље, очекивања су да ће краљевачки хотели
и ресторани бити пуни, угоститељи и туристички радници ће у тих седам дана
имати повећан прилив новца, краљевачка деца ће видети највеће звезде европске
и светске одбојке у нашем граду...
„Град треба да се развија и напредује у области индустрије, привреде,
спорта, туризма. На правом смо путу и град Краљево треба да постане један од
најважнијих спортских центара у близини“, поручио је градоначелник Краљева.
Члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за област спорта Иван
Бунарџић очекује да нам се инвестиција вишеструко врати.
„Имаћемо 3.000 посетилаца у Новој хали спортова свакога дана, нема
слободне собе у хотелима, у последњих 30 дана све су букиране, очекују се гости
из целог света, не само из окружења, новинарски тим из Бразила је већ у Краљеву
и прави причу о нашем граду...“, наводи Бунарџић, уз напомену да највећи део
трошкова ипак сноси Одбојкашки савез Србије.

Прва утакмица Лиге нација је 25. маја, а најава самог спортског догађаја је
пријатељска утакмица између Србије и Ирана, у суботу, 19. маја 2018. године, у
Новој хали спортова, од 19.00 часова. Према Бунарџићевим речима, карте за ову
утакмицу су бесплатне и већ од данас моћи ће да се преузму на билетарници
Нове хале. Једна особа може да узме највише шест карата.
„Желели смо да грађани Краљева могу да гледају своје репрезентативце
без икакве накнаде. Верујемо да су и цене карата од 500, 750 и 1.000 динара за
такмичарске утакмице прихватљива - ипак ћемо имати топ шест најјачих
репрезентација и у мушкој и у женској конкуренцији. Свако може у једној куповини
узети највише две карте. Интересовање је огромно, очекујемо максималну
посећеност“, каже градски већник.
Иван Бунарџић је најавио и то да ће на централном градском тргу, од 19. до
24. маја, бити постављена специјална подлога, на којој ће спортски клубови
организовати мини-турнире, деца ће се такмичити, дружити између себе, али и са
репрезентативцима...

