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Најава Нове спортске године – Новогодишње атлетске трке у Мрсаћу 
 

Синоним за почетак нове календарске, али и спортске године - атлетске 
трке у Мрсаћу, прво спортско дешавање у Краљеву, земљи и у региону – 
најављене су на конференцији за новинаре представника града Краљева - 
покровитеља, и организатора. 

Члан Градског већа града Краљева Иван Бунарџић је истакао да је град и 
ове године препознао значај манифестације која има дугу и богату традицију од 
готово пола века и определио износ од 200.000 динара како би помогао у њеној 
организацији. 

„Идемо ка јубилеју, педесетом рођендану. Сваке године захтеви Атлетског 
савеза Србије су све већи, што значи да су спортска дешавања на почетку године 
у селу надомак Краљева од велике важности. Значају манифестације важне и за 
град Краљево и село Мрсаћ доприноси и долазак наших истакнутих спортиста 
Оливере Јевтић, Амеле Терзић, Елзана Бибића,  и других“, поручио је Бунарџић.  

Према речима председника Спортског удружења „Новогодишње атлетске 
трке Мрсаћ 1971“ Милана Николића – 49. Атлетске трке у Мрсаћу се успешно 
организују уз свесрдну помоћ удружења, спонзора, града Краљева. До сада је 
пријављено учешће 28 екипа, међу којима су и Црвена звезда, Партизан, АК Нови 
Пазар, АК Младост Ужице, Морава Ћуприја... Николић је најавио и учешће 
атлетичара из Кенијеали и наших славних и светски признатих атлетичара. 
Посебно је захвалио људима из дијаспоре који су прихватили апел организатора и 
подржали трку. 
 Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић је истакао да ће 
Савез пружити техничку, промотивну и организациону подршку јер жели да 
учествује и помаже свим клубовима из нашег града и региона. Обавеза је и 
одговорност Савета да учествује у једној овако лепој манифестацији са овако 
дугом традицијом – истакао је Симовић.  
 Такмичарима који долазе у Мрсаћ, неки чак из године у годину, мештанима 
који помажу и подржавају трку, као и спонзорима, на првом месту граду Краљеву и 
компанији Мегле, захвалила је члан Извршног одбора трка у Мрсаћу Верица 
Воштинић. 

И ове године, такмичари ће се надметати у разним категоријама. Трку ће 
отворити ученици ОШ „Петар Николић“ из Мрсаћа, а затим такмичење настављају 
њихови вршњаци, млађе пионирке и пионири, старије пионирке и пионири, млађе 
јуниорке и јуниори, јуниорке и јуниори, сениорке, сениори и ветерани. Учесници 
„трке историје“ ове године ће се надметати на 49 метара, под условом да их се 
пријави бар пет и да су „старији од трке“. 
 Новогодишње атлетске трке у Мрсаћу 2. јануара почињу у 11.00 часова. 


