
 
 
 

 
„Осма међународна Сретењска атлетска трка – Ушће на Ибру 2019“ 

 
У Градској управи града Краљева одржана је конференција за новинаре као 

најава традиционалне манифестације „Осме међународне Сретењскe атлетскe тркe 
– Ушће на Ибру 2019“. Конференцији су присуствовали помоћник градоначелника 
града Краљева задужен за омладину и спорт Никола Радевић, организатор 
манифестације – директор трке Вучић Ђоковић, председник МЗ Ушће Живорад 
Дражовић и Иван Јефтовић представник „Ибарских рудара“ спонзора 
манифестације. 

Помоћник градоначелника града Краљева Никола Радевић поздравио је 
Организациони одбор задужен за Сретењске атлетске трке, а затим нагласио „да су 
се ове трке показале као изузетно квалитетна и добра прилика да доста учесника 
дође и посети Ушће и да су се Ушћани показали као добри домаћини, а са друге 
стране да и они сматрају град Краљево добрим партнером и да ће добра сарадња 
да се настави и у наредним годинама. Као и претходних година, и ове године, град 
Краљево је одвојио одређена финансијска средства како би помогао ову трку и 
надам се да ће и ове године све протећи у најбољем могућем реду.“ 

Вучић Ђоковић, првак и државни репрезентативац Југославије у најтежој 
атлетској дисциплини - маратону, а сада директор „Осме међународне Сретењскe 
атлетскe тркe – Ушће на Ибру“, најавио је да ће трку која ће бити одржана у петак, 
15. фебруара 2019. године, на Сретење, у 11.30 часова, свечано отворити 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.  

„Такмичење почиње тачно у подне и има 28 категорија. Трку започињу деца 
из вртића, њих 20, а завршавају рудари, Румуне предводи професор Херман, а 
Сарајлије доводи Кондо Сеад, некадашњи рекордер Југославије у маратону. 
Најбројнији су Пазарци, којих долази 20, а изостаће Амела Терзић и Бибић и 
прошлогодишња победница Теодора Симовић, који су учесници Балканских 
атлетских игара“, рекао је у својој изјави директор трке. 

Председник МЗ Ушће, Живорад Дражовић, захвалио се граду Краљеву који 
је издвојио финансијска средства како би одржавање трке било могуће, а такође је 
изразио захвалност приватним предузетницима и приватним лицима која су изашла 
у сусрет и подржала ову манифестацију. „Са поносом могу да кажем да се до сада 
пријавило преко 250 учесника, који ће се такмичити у различитим дисциплинама. 
Користим прилику да све љубитеље атлетике обавестим да смо организовали јавни 
превоз аутобусом испред „Дома друштвених“ са поласком 15. фебруара 2019. 
године, у 9.30 из Краљева, а повратак је планиран за 15 часова из Ушћа“, нагласио је 
Дражовић. 

Иван Јефтовић, члан организационог Одбора Сретењске атлетске трке,  
напоменуо је да поред многоборојних учесника, у трци ће учествовати и рудари из 9 
рудника подземне експлоатације угља, под пуном опремом. 

 
 


