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Девета ушћанска трка на Сретење 
 

На корак од јубилеја, девета „Сретењска атлетска трка „Ушће 2020“ окупила је, 
на Дан државности односно Сретење Господње, 15. фебруара, у рударској варошици 
Ушће мештане, али и бројне госте – учеснике и поштоваоце краљице спортова не 

само из Краљева и градова у Србији. И ове године, међународни карактер трци су 
дали учесници из Босне и Херцеговине и Румуније.  

Спортски клуб „Медиаш“ из Румуније, са којим је Ушће започело спортску 
сарадњу, а сада се може похвалити и пријатељством, ове године је предводила 

Марија Херман, супруга Васила Хермана, који из године у годину доводи атлетичаре 
на ову уличну трку. Међу такмичарима из Румуније, поред ње, налази се и њен син, 
шампион за млађе сениоре света у кросу, шампион и вицешампион Балкана, и 
јуниорка, шампион Балкана у својој категорији.    

Око 200 такмичара надметало се у 28 категорија. – од предшколаца, преко 
школараца, јуниора, сениора и ветерана, до традиционалне трке рудара у пуној 
опреми, и то из девет рудника Јавног предузећа за експлоатацију угља Ресавица. 
Такмичари су из неколико основних школа, атлетских клубова из целе Србије, БиХ и 
Румуније. Интересантно је да Сретењска трка важи за највеће такмичење основаца - 

ђака пешака у Србији. 
Како су истакли представници Месне заједнице Ушће и Организационог 

одбора трке, већ скоро целу деценију помоћ града Краљева је немерљива, ту је и  
Спортски савез Краљева, а о плановима за обележавање јубилеја – десет година трке, 

не би могло ни да се размишља да није привредника и појединаци захваљујући 
којима Месна заједница Ушће и Организациони одбор трке организују све 
неопходно.  

Члан Савета МЗ Ушће и члан Организационог одбора трке Иван Јевтовић је, 

пожелевши добродошлицу, захвалио свима што су дошли да се баве спортом и да се 
друже, нарочито онима који су помогли, уз поруку онима који још увек нису да ће за 
то имати прилике будући да планирају да трка траје. 

Прогласивши трку отвореном, председник Скупштине града Краљева Ненад 

Марковић је нарочито истакао да не постоји град у Србији који у једној календарској 
години организује две уличне трке, као што је то случај са Краљевом, које поред 
новогодишње трке у Мрсаћу, има и уличну трку у Ушћу, у склопу обележавања Дана 
државности, нашег највећег празника.  

„Надам се да ће следећа, јубиларна, и у организационом и у такмичарском 

погледу, бити на много вишем нивоу него до сада. Иако талентованији за екипне 
спортове, Срби памте своје шампионе – од Вере, Драгана, Драгутина, данас Иване... 
Имамо потенцијал, жељу и идеју. Направљен је програм да атлетика буде изборни 
предмет у основним школама“, рекао је Марковић изразивши уверење да ће неки од 

будућих шампиона бити из Ушћа и захваливши свима који су учествовали у 
организацији трке и помогли да се традиција настави. 

Уз неспорно залагање за спорт и здравеживотне навике, Ушћани се залажу и 
за очување куклтуре, уметности и традиције. У кратком уметничком програму који 

је претходио трци наступиле су Кристина Кошанин и Хелена Павловић, изводећи 



нумере на виолини, и Вељко Алексић, на хармоници, а најмлађи чланови ушћанског 
КУД „Студеница“ представили су се „Играма из подибарског краја“.  

 


