
12.07.2019. 
Ауто-мото спектакл на Берановцу  
 

Аутодром Берановац ће од 12. до 14. јула, након дугог низа година, 
дочекати најбоље возаче аутомобила и мотоцикала,. На некада чувеној стази 
војног полигона Берановац биће организована „Награда Kраљева 2019“ – 
својеврсни ауто-мото спектакл, у организацији Ауто-мото савеза Србије, Спортског 
ауто и картинг савеза Србије и Мото савеза Србије, под покровитељством града 
Kраљева. 

Петак је резервисан за верификацију и технички пријем, а у суботу су 
предвиђени тренинзи за све такмичаре на два и четири точка. Трке су на програму 
у суботу од 11.30 часова, најпре мото, а потом и ауто. У недељу, 14. јула, након 
званичног отварања, заказаног за 12.00 часова, први ће на стазу изаћи 
мотоциклисти, а потом и аутомобилисти. Четвороточкаши возе стандардни велики 
круг од 5.300 метара, а мотоциклисти унутрашњи, мали круг, од 2.170 метара. 

Помоћник градоначелника града Краљева за спорт Никола Радевић је 
истакао значај једног овако великог спортског догађаја у нашем граду, нарочито 
после дугог низа година. 

„Сувишно је рећи колико смо задовољни овом организацијом и што смо 
опет на мапи организатора након толико година. Град се заложио да се такмичари 
и посетиоци овог спектакла осећају безбедно и да се добро проведу“, рекао је 
Радевић позвавши све љубитеље ауто и мото спорта да посете полигон на 
Берановцу и уживају у спектаклу коју су град и ауто и мото савези приредили. 

Председник Спортског ауто и картинг савеза Србије Станиша Лазарац је 
захвалио у име свих ауто и мото спортиста граду Краљеву што је, упркос свим 
недаћама које су га задесиле у последњих месец дана, дао изванредну подршку 
да организују овакву манифестацију која није виђена 17-18 година – да 
аутомобили и мотори заједно наступе.  

„Аутодром Берановац испуњава комплетно услове потребне за одржавање 
оваквих трка. То је једини аутодром и полигон који имамо у Србији. Биће ово лепа 
прилика да се присетимо времена која су за нама и која ће нам, надам се, опет 
доћи. Безбедносни прописи данас су другачији, примењују се нови стандарди. 
Аутодром Берановац може да се прилагоди свим светским условима, али чекамо 
да Војска Србије може да одобри улагање, да добијемо дозволе да можемо да 
уложимо у аутодром“, рекао је Лазарац. 
 Председник Road Racing комисије Мото савеза Србије Горан Ловрић је 
истакао да му је изузетно драго што мотоциклисти возе са аутомобилистима и 
позвао љубитеље ауто-мото спорта да дођу у што већем броју и уживају у 
спектаклу. 
 Током оба тркачка дана публика може бесплатно да ужива у тркама. 
  
 
 
 
 
 


