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Подршка града Краљева ауто, мото и картинг спорту
Град Краљево је једна од локалних самоуправа Србије које су са Спортским
ауто и картинг савезом Србије (САКСС) потписале уговор у циљу развоја ауто,
мото и картинг спорта и унапређења безбедности у саобраћају.
Циљ сарадње је отварање и изградња спортских центара у локалним
срединама, у којима ће бити организована едукација младих када је реч о
безбедности у саобраћају, али и пружена шанса и стварани услови за све
заинтересоване за бављење ауто и мото спортом у Србији.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, који је у име града потписао
уговор, сматра да je веома битно да се локалне самоуправе укључе у овакве
пројекте како би што боље превентивно деловале на повећање нивоа
безбедности свих учесника у саобраћају. Град Краљево, који је, како каже, већ
познат на мапи ауто, мото и картинг спорта, последњих година враћа стару славу
аутодрому Берановац организацијом ауто и мото трка.
Свечаном склапању уговора, организованом на Београдском сајму током
одржавања Сајма аутомобила, уз подршку Ауто-мото савеза Србије (АМСС), Мото
савеза Србије (МСС), Министарства омладине и спорта и Агенције за безбедност
саобраћаја, претходила је конференција за новинаре.
Како је истакао министар омладине и спорта Вања Удовичић, овим
пројектом начињен је први корак ка превентивном деловању, када је реч о
безбедности у саобраћају, као и јачању ауто и мото спорта у Србији
„Одговорност је свих нас према нашој деци, према будућим шампионима,
да истрајемо овој у намери и уз подршку Ауто-мото савеза Србије и локалних
самоуправа пројекат и спроведемо у дело“, изјавио је Удовичић.
Председник АМСС Мирко Бутулија је истакао да му је посебно задовољство
због иницијативе којом ће се покренути пројекат који ће допринети бољој
промоцији ауто и мото спорта у Србији и вратити га на место коме му припада,
али и допринети повећању безбедности у саобраћају.
„Сигуран сам да ћемо убудуће имати више возача који ће бити промотери
ове, али и сличних акција“, рекао је Бутулија.
Представник Агенције за безбедност саобраћаја Бранко Стаматовић је
захвалио присутнима на напорима да се укључе у промовисање и рад на
унапређењу безбедности саобраћаја у нашој земљи. Истакао је важност улоге коју
АМСС остварује кроз своје пројекте којима се кроз едукацију подиже саобраћајна
култура код младих, коју је Агенција за безбедност саобраћаја препознала,
изразивши задовољство због покренуте иницијативе и на локалном нивоу.
Подршку пројектима којима се омогућава развој ауто и мото спорта дали су
и наши прослављени шампиони из света ауто-спорта Душан Борковић и Никола
Миљковић.

