
02.01.2019. 
У сусрет јубилеју – Мрсаћ 49. пут дочекао новогодишње атлетичаре   
 
 Другог дана јануара, већ четрдесет девет година, село Мрсаћ надомак 
Краљева дочекује домаће и светске атлетичаре на првим, новогодишњим 
атлетским тркама у Србији, али и у региону.    

Око 200 такмичара, према речима организатора трка, председника 
Спортског удружења „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 1971“, Милана Николића, 
надметало се на старту нове сезоне. Биo je ту и атлетичар из Кеније, али и 
Оливера Јевтић, Амела Терзић, Горан Раичевић, атлетичари из Слободе Чачак, 
Ужица, Црвене звезде, Партизана, Новог Пазара, Лепосавића...  

Финансијска и логистичка помоћ града Краљева при организацији овог 
такмичења, према речима градског већника задуженог за област спорта Ивана 
Бунарџића, ни ове године није изостала. Међу спонзорима су се издвојили 
компанија „Мегле“ и месара „Нид“. Први пут је и дијаспора Мрсаћа уложила 
финансијска средства. 

Градоначелник др Предраг Терзић је изразио задовољство што се већ 
другог дана нове године у краљевачком селу окупио велики број и такмичара из 
Краљева, околних места, али и из иностранства, који су у Мрсаћ дошли како би 
остварили најбоље резултате.  

„Драго ми је да се 49. пут видимо на овом месту у дану када је празник 
атлетике и када сви коначно после новогодишњих славља почињемо да се бавимо 
спортом. Надам се да ћемо и ове године имати велике успехе, да ће опет бити 
оборени неки рекорди и да ћемо сви заједно наставити да се бавимо спортом у 
2019. години, која ће засигурно бити боља од претходне“, поручио је 
градоначелник и додао да ће град наредне године, када се трке буду одржавале 
јубиларни, педесети пут, „обезбедити значајнија средства како бисмо сви могли да 
уживамо у овом спортском догађају“. 

Учеснике и навијаче је поздравио и народни посланик у Скупштини Србије, 
мештанин Мрсаћа, доктор Раде Јовић. 

Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић, који је и сам 
својевремено побеђивао на тркама у Мрсаћу, истакао је колико је спортистима 
битно за самопоуздање и почетак једне спортске сезоне када постигну успех 
управо на новогодишњим тркама у Мрсаћу. 

У сусрет јубилеју, у част свима који су током пет деценија наступили на 
тркама, председник Месне заједнице Мрсаћ Милорад Ратковић је изнео и идеју да 
се у центру села подигне споменик атлетичару. 

И овогодишње трке су отворила деца из ОШ „Петар Николић“ из Мрсаћа, а 
за њима су се низали млађе пионирке и млађи пионири, потом пионирке и 
пионири, млађе јуниорке и млађи јуниори, јуниорке и јуниори.   

Међу сениоркама, на 1.650 метара, најбоља је била једна од наших 
најбољих маратонки Теодора Симовић, из Новог Пазара, чији клуб већ годинама 
веома успешно отвара сезону у Мрсаћу.  

Међу сениорима, на 6.600 метара, победио је Кенијац, коме у тешкој и 
занимљивој трци нису сметали ни хладно време ни снег, и који је похвалио 
организацију и гостопримство српских домаћина. 

Надметали су се и ветерани - од 40 до 60 година, као и старији од 60 
година.   


