
24.09.2019. 
Рукометашице Србије у Краљеву почињу квалификације за Европско првенство  
 

Најбоље српске рукометашице, које у нашем граду играју први меч 
квалификација за Европско првенство 2020, примио је у градској кући 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са својим помоћником за 
омладину и спорт Николом Радевићем и тренером краљевачког Женског 
рукометног клуба „Металац“, чланом Управног одбора Рукометног савеза Србије 
Александром Несторовићем.  

Како је истакао градоначелник, град Краљево је, на задовољство љубитеља 
спорта, домаћин још једног спортског спектакла. Наше репрезентативке ће у 
среду, 25. септембра, у Новој хали спортова у Краљеву, са почетком у 18.00 
часова, играти са селекцијом Швајцарске на старту квалификација за Европско 
првенство 2020. Он је захвалио Рукометном савезу Србије, али и нашим људима 
који учествују у раду Рукометног савеза – Александру Несторовићу и 
дугогодишњем рукометном судији Драгану Симовићу.  

Градоначелник је гошћама, које су се на терену у Новој краљевачкој хали 
спортова већ одомаћиле, будући да су већ неколико пута играле у њој, пожелео 
пуну халу и победнички почетак.  

„Надам се да ће велики број Краљевчана доћи у Нову халу спортова да 
подржи наше рукометашице у новом походу на Европско првенство и надам се да 
ће оне још  једном имати успеха. Град Краљево је у последњих неколико година 
био домаћин неколико рукометних утакмица у женској конкуренцији, али смо 
организовали и кошаркашке утакмице, прошле године били домаћини Лиге нација 
у одбојци, и у мушкој и у женској конкуренцији“, подсетио је градоначелник 
Краљева истакавши да ће град наставити да сарађује и са Министарством 
омладине и спорта и са струковним савезима како би се у Краљеву одржавали 
значајнији спортски догађаји и изразио наду да ће се, с обзиром на бројна 
спортска дешавања у нашем граду, развити спортски туризам. 

„Нама је од значаја да Краљево запамтите као прву етапу у овим 
квалификацијама које треба да доведу до пласмана на Европско првенство, а 
када нам донесете, надам се, медаљу са првенства, да се сетите где сте започели 
квалификације“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић 
рукометашицама.  

Члан Управног одбора Рукометног савеза Србије и тренер рукометашица 
„Металца“ из нашег града Александар Несторовић је захвалио рукометашицама 
што су „верне“ Краљеву.  

„Сигуран сам да ће бити добра атмосфера, тражи се карта више за 
утакмицу. Надам се да ће Краљево постати база у којој ће женска репрезентација 
стално играти и стално побеђивати“, поручио је Несторовић истакавши да ће 
наставити да се бори да се рукомету врати место које је некада заузимао и да 
наредних годинa у репрезентацији буде играчица из наше лиге.  
 Успех у првој утакмици, као и у наставку надметања, репрезентативкама је 
пожелео и помоћник градоначелника Никола Радевић, и позвао све суграђане да 
дођу у халу и бодре их против репрезентације Швајцарске. 



Селектор женске рукометне репрезентације Србије Љубомир Обрадовић је 
захвалио градоначелнику, особљу хотела „Турист“, запосленима у Новој хали 
спортова на гостопримству и подршци. Нагласивши да ће у сваки меч ући 
озбиљно, не правећи разлику ко је противник, Обрадовић је изјавио:  

„Надамо се најбољем и великој подршци људи из Краљева и околине. Ми 
ћемо дати све од себе да победимо и одемо у Словачку са првом победом у 
циклусу квалификација за Европско првенство“. 

У име својих саиграчица, као неко ко је баш на свом терену, захвалност и 
позив навијачима да дођу у што већем броју упутила је Јелена Трифуновић, која је 
из Врњачке Бање, а рођена у Краљеву.  
 
 
 


