29.12.2016.
Најава новогодишње трке у Мрсаћу
Поводом предстојеће „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 2017“,
представници Организационог одбора и града Краљева, покровитеља трке,
одржали су конференцију за новинаре.
Председник спортског удружења Новогодишње атлетске трке „Мрсаћ 1971“
Милан Николић се похвалио великим интересовањем такмичара за овогодишњу
трку, услед чега је и старт, након 45 година, померен са 12.00 на 11.00 часова.
Николић је истакао и велику помоћ града Краљева око организације.
„Трке у Мрсаћу више нису само трке села Мрсаћа, већ су трке града
Краљева. Поносни смо јер су од ове године у атлетском календару Атлетског
савеза Србије и од ове године се одржавају по стандардима и прописима
Атлетског савеза Србије“, нагласио је Николић.
Према његовим речима, до сада је пријављен максималан број клубова (1520), око 200 учесника атлетичара, који ће се такмичити у 17 категорија.
Својом необичношћу се истиче „трка историје“, ове године на 46 метара,
будући да се сваке године за по један метар помера дужина те стазе. На овој трци
не могу да учествују млађи од педест година. То је трка за спонзоре, тренере.
Члан Градског већа града Краљева Милан Милошевић је нагласио да је
град Краљево, у складу са програмом финансирања клубова и спортских
организација, препознао ову већ традиционалну манифестацију, која се четрдесет
шести пут одржава у Мрсаћу као приредба од значаја за град Краљево. Он је
напоменуо да је град учествовао у логистици и финансијски - са 150.000 динара.
Такође, представници града Краљева ће бити присутни на догађају и уручиће
поклоне.
Председник МЗ Мрсаћ Милорад Ратковић је понудио добродошлицу у село
свима који тог дана буду желели да присуствују овом занимљивом спортском
дешавању.
Саша Стевановић, представник „Гиганта“ из Тавника, једног од спонзора
манифестације, истакао је да његова фирма има много коопераната и свој објекат
у Мрсаћу, где већ 25 година подржава напоре својих коопераната који улажу у
производњу и сточарство, али и у друге области, како би унапредили свој живот и
своје село.
Традиционалне „Новогодишње атлетске трке у Мрсаћу“ се одржавају од
1971. године, а оснивач је Коста Коларевић, репрезентативац, прослављени
маратонац. Неки од славних учесника ових трка су Дане Корица, Фрањо Михалић,
Драган Здравковић, Секулић, Кузмановић, Рифат Зилкић.
Четрдесет шеста манифестација „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 2017“
заказана је за 2. јануар 2017. године, са почетком у 11.00 часова.
Како је најављено, аутобус за превоз атлетичара из Краљева, новинара и
публике, биће паркиран у 10.00 часова на Кеју код атлетског стадиона у Краљеву.

