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Најављене „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ“ 
 

Прво спортско такмичење у граду Краљеву, али и у нашој земљи, Атлетске 
трке у Мрсаћу, ове године славе јубилеј – 50 година.  

Како је истакао члан Градског већа града Краљева задужен за спорт Иван 
Бунарџић, трке у Мрсаћу отварају богату понуду даљих спортских догађаја. Он је 
најавио долазак великана атлетике попут Оливере Јевтић, Амеле Терзић, Елзана 
Бибића на предстојеће спортско дружење, напоменувши да је до сада пријављено 
више од 30 екипа. С обзиром на све веће захтеве Атлетског савеза Србије, рекао 
је Бунарџић, у организацију је укључен и Спортски савез града као један од 
највиших органа спорта у граду Краљеву.  

„О значају атлетских трка говори и то што се овако дуго одржавају у 
континуитету - 50 година заредом. Јако ми је драго што се одржавају ван 
Краљева, што нису у уском градском језгру. То довољно говори о томе колико 
пажње град посвећује свим спортским манифестацијама, од Сретењске трке у 
Ушћу, атлетских трка у Мрсаћу и других манифестација око Нове године. Све 
манифестације су подржане и комплетном инфраструктуром, за шта је задужен 
Спортски савез Краљева, са председником Милошем Симовићем на челу“, рекао 
је градски већник задужен за област спорта. 

Бунарџић је истакао да је град за 50. трке, преко Спортског савеза града, 
определио 300.000 динара, а осврнуо се и на друге спортске активности у нашем 
граду, уз подсећање да предстоји почетак изградње фудбалског стадиона, 
капацитета 8.000 места.  

„Радује ме и што се ФК „Слога“ коначно попео ранг више, што је ОК 
„Рибница“ у највишем рангу такмичења. Надамо се да ће се и остали спортски 
клубови попети у виши ранг“, изразио је наду Иван Бунарџић.  

Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић је истакао да је 
Спортски савез Краљева веома поносан на бројне манифестације које је 
организовао током 2019. године и захвалан граду на подршци.  

„Спортски савез Краљева је почаствован што ће бити главни организатор 
прве манифестације, можемо рећи, у свету. Имамо апсолутну логистику, имамо 
шта да понудимо и покажемо“, рекао је Симовић и позвао суграђане да 2. јануара 
2020. године дођу у село Мрсаћ, да виде најбоље атлетичаре Србије и уживају у 
доброј организацији. 

Он је изразио наду да ће, након низа година, такмичари Атлетског клуба 
Краљево, којих учествује 40, освојити неку од медаља на тркама у Мрсаћу.  

„Мислим да Атлетски клуб Краљево, као најстарији, треба да да пример 
осталим атлетским клубовима и у Краљеву и у региону. Ми се осећамо као 
домаћини на овој манифестацији и настојаћемо да покажемо да смо будућност 
краљевачког спорта“, поручио је Симовић.  

Председник Спортског удружења „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 1971“ 
Милан Николић је истакао да су се у „српском Сао Паолу“, селу Мрсаћ надомак 
Краљева, „родили“ многи шампиони Југославије, Европе, учесници европских и 
светских првенстава.  



Он је најавио учешће атлетичара из целе Србије, Кеније, Босне и 
Херцеговине, на челу са европским прваком Османом Јанузовићем, Глибићем и 
многим другима, исказавши захвалност граду Краљеву и Атлетском савезу 
Краљева што су заједно стигли до великог јубилеја.  
 Трке у Мрсаћу ће се одвијати по уобичајеном распореду, а претходиће им 
свечано отварање улице и спомен-плоче некадашњем учеснику трка Горану 
Раичевићу. Трку отварају деца од првог до четвртог разреда, у женској и у мушкој 
конкуренцији. Најбољима ће бити уручене и новчане награде – за пет 
првопласираних сениора – од 25.000 до 5.000 динара, и три новчане у женској 
конкуренцији – од 20.000 до 8.000 динара. За првопласиране у свим категоријама 
су обезбеђени пехари и медаље, за друге медаље и дипломе. За учеснике трка је 
обезбеђен аутобус, који ће у 10.00 часова кренути са градског кеја, код стадиона. 
 Педесете Новогодишње атлетске трке у Мрсаћу су, традиционално, 
заказане за други дан јануара, са почетком у 11.00 часова.   


