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Најава Шампионата Србије у мотокросу 
 

Шампионат Србије у мотокросу и први Фестивал адреналинских спортова, 
који ће 24. и 25. августа 2019. године бити одржани на стази „МX парк Трешњари“, 
на конференцији за новинаре најавили су помоћник градоначелника за спорт и 
омладину Никола Радевић и председник клуба „GTC racing" из Краљева Дејан 
Јаблановић. 

Радевић је позвао све грађане Краљева да дођу у што већем броју да 
подрже ову манифестацију, истакавши изузетну сарадњу са клубом „GTC racing“ 
који је, како је навео, крену од нуле релативно скоро, а данас је на високом нивоу 
и има тенденцију да једног дана има стазу за интернационални Шампионат и да 
многа светска имена дођу у Трешњар и учествују у трци.  

„Град Краљево је и ове, као и претходних година, био партнер и помагао, не 
само кроз редовно финансирање клубова, већ и оперативно, преко јавних 
предузећа и установа. Овакву причу ћемо сигурно помагати у годинама које су 
пред нама“, рекао је помоћник градоначелника за спорт Никола Радевић 
пожелевши организаторима срећу и успешан рад за викенд, као и све више успеха 
у будућности.  

Председник клуба „GTC racing“ Краљево Дејан Јаблановић је подсетио на 
то да је стаза, направљена пре две године, јединствена у Србији, јер је добила све 
потребне лиценце за организацију једне овакве манифестације, као и трке као што 
су motocross, off road, cyclo cross, x enduro.  

„Направили смо један модеран адреналински центар где ћете моћи да 
опробате и zip-line, тандем скокове у параглајдингу, вожњу квадовима, џиповима, 
мотоциклима, моћи ћете да гађате луком и стрелом, да се забавите airsoft-om, то 
су најновије аутоматске пушке и пиштољи на ваздушни погон, видите извођење  
рафтинг спуста. Уз аутодром Берановац на ком се одржавају auto и moto road 
racing трке, брдске трке које се одржавају на Гочу, сада имамо и мотокрос у „МX 
парк Трешњар“, чиме смо заокружили целину, па могу слободно рећи да је 
Краљево преузело примат као регионални ауто-мото центар у Србији“, рекао је 
Јаблановић. 

Он је захвалио граду на пруженој помоћи, као и јавним установама и 
предузећима, јер без њих овај фестивал, који је јако захтеван и компликован за 
организовање, јер су у питању екстремни, адреналински спортови, који су ризични 
и за такмичаре и за гледаоце, не би било могуће организовати.  

Јаблановић је најавио и ревијалну вожњу џиповима, након које следи 
проглашење победника и рок концерт Ђорђа Давида, а захвалио је и групама 
„Гама Зрак“ и „Дечја радост“, који су донирали свој концерт клубу. 

Потпредседник „GTC racing“ Дејан Стевановић је захвалио у име клуба 
приватним предузећима која су помогла остварењу овог пројекта, као и 
мештанима Трешњара, Жиче и Змајевца и уједно их замолио, с обзиром на то да 
је најављена велика посећеност, да отворе своја дворишта како би се возила 
паркирала и како не би дошло до превелике гужве. 



Представник Ауто-мото савеза Милош Терзић је изразио задовољство што 
се ова манифестација одвија у нашем граду, изразивши наду да ће стаза у 
Трешњарима брзо прерасти у врхунску европску стазу. 

 


