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Краљево поново домаћин најбољим одбојкашима и кошаркашима 
 

И овог лета Краљевчани ће у свом граду – граду спорта, у Новој хали 
спортова у Рибници, моћи да уживају у светској одбојци и кошарци.  

Након 2018. године, када је у „Лиги нација 2018“ био домаћин најбољим 
српским одбојкашима који су одмеравали снаге са репрезентацијама Бразила, 
Италије и Немачке, и одбојкашицама које су се надметале са репрезентативкама 
Русије, Турске и Белгије, ове године, oд 5. до 7. јуна, Краљево ће бити град 
домаћин 10. групи III викенда III Лиге нација. Мушка одбојкашка репрезентација 
Србије дочекаће одбојкашке репрезентације САД, Ирана и Немачке.   

Од 10. до 12. јула, у Новој хали спортова, захваљујући нашем суграђанину и 
некадашњем капитену кошаркашке репрезентације Србије Ненаду Крстићу, који 
сада ради у Кошаркашком савезу Србије, први пут ће бити одржан пријатељски 
међународни кошаркашки турнир за јуниорске репрезентације. У овом спортском 
надметању репрезентативци Србије такмичиће се са ривалима из Литваније, 
Словеније и Турске.  

Према речима градоначелника Краљева др Предрага Терзића, значај 
организовања оваквих међународних такмичења велики је и за град и за регион, и 
за спорт и за привреду и туризам. 

„Ми промовишемо свој град, омогућавамо и хотелијерима и угоститељима 
да зараде, али и деци која навијају да виде своје идоле. И ми старији волимо да 
погледамо и одбојкашку и кошаркашку утакмицу. Међународни кошаркашки турнир 
неће коштати град, обезбедићемо Нову халу спортова за коришћење, али нећемо 
имати трошкове смештаја кошаркашких репрезентативаца.  

С друге стране, за „Лигу нација“ ћемо издвојити одређена средства, али смо 
на основу искуства из 2018. године видели да смо много људи привукли у град, да 
је много туриста дошло у Краљево и да су наши хотелијери и угоститељи добро 
зарадили. То је јако важно - да људи долазе у Краљево, да посећују наш град, да 
имају могућност да виде наше знаменитости, и Жичу, и Студеницу, и Маглич, а 
очекујем да ће ове године, први пут, туристи, љубитељи спорта, и кошарке и 
одбојке, у Краљево доћи авионом“, рекао је градоначелник др Предраг Терзић 
истакавши да ће град Краљево, као и до сада, бити добар домаћин свим 
одбојкашким и кошаркашким репрезентацијама које долазе и позвао суграђане да, 
у хали, подрже наше златне краљевачке момке Уроша Ковачевића и Срећка 
Лисинца, као и младе наде српске кошарке, за које ће се тек чути. 
 


