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Најава манифестације „Сретењска атлетска трка Ушће 2020" 
 

Члан Градског већа града Краљева Иван Бунарџић најавио је 
традиционалну међународну атлетску манифестацију „Сретењска атлетска трка 
Ушће 2020", која ће бити одржана на Сретење, у суботу, 15. фебруара, са 
почетком у 11.00 часова, у Ушћу.  

 „Град Краљево и ове године, девети пут, помаже манифестацију  
„Сретењска атлетска трка Ушће 2020“. Новина је да ће Спортски савез града 
Краљева, као највећа спортска институција у граду, пружити логистичку подршку и 
помоћ у организацији трке. Спортски савез града Краљева jе, у претходној години, 
и те како стекао легитимитет да може једну овако велику манифестацију да 
подржи и да је учини још бољом“, истакао је Бунарџић. 

Спортски савез Краљева ће први пут учествовати као један од организатора 
традиционалне међународне атлетске манифестације „Сретењска атлетска трка 
Ушће 2020“. Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић нагласио је 
да је битно да се пропагира спорт ван устаљених активности и објеката у којима 
се иначе одржава. 

„Јако је битно да подржимо ову трку, зато што је доста признатих и 
успешних спортиста у град Краљево дошло управо из Ушћа. На Спортском савезу 
је да препозна тако нешто и зато смо одлучили да ове године подржимо ову 
спортску манифестацију. Већ смо организовали пар спортских манифестација које 
су јако добро прошле, пре ове, и нема разлога да и ова не буде таква“, рекао је 
Симовић. 

Првак и државни репрезентативац Југославије у најтежој атлетској 
дисциплини - маратону, а сада директор манифестације „Сретењска атлетска трка 
Ушће 2020“, Вучић Ђоковић, позвао је све грађане да дођу у Ушће.  

„Трка има 28 категорија и више од 200 учесника, укључујући такмичење 
рудара и највеће такмичење ђака пешака. Отварање манифестације ће бити у 
11.00 часова, а прва трка, на којој учествују деца из вртића, почиње у 12.00 
часова, док ће на завршној трци учествовати рудари. Очекујемо такмичаре из 
Румуније, Сарајева и Босне и Херцеговине“, најавио је Ђоковић.  
 Члан Организационог одбора трке Живорад Дражовић захвалио се граду 
Краљеву, који је генерални спонзор трке, на подршци, као и привредницима и 
појединцима, без чије помоћи Месна заједница Ушће и Организациони одбор 
манифестације не би били у могућности да организују трку.  

Дражовић је најавио да је за грађане обезбеђен јавни превоз аутобусом 
испред „Дома друштвених“ са поласком у 9.30 из Краљева, а повратак је планиран 
у 15.00 часова из Ушћа.  

Према речима представника рудара Ивана Јевтовића, као и сваке године, 
традиционално, и ове године, на трци ће учествовати рудари свих девет рудника 
Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, што је идеална 
прилика да се окупе, с обзиром на то да су рудници расути по целој Србији. 
 


