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Ауто-трка „Сербон 2020“ на краљевачком аутодрому Берановац  
 

Прва трка у свим дисциплинама након пандемије вируса корона, прва 
овосезонска ауто-трка на кружним стазама, под називом „Сербон 2020“, одржана је 
на аутодрому Берановац, надомак Краљева, који готово пола века важи за једини 
прави аутодром у Србији односно једну од најбољих стаза у региону.  

Учеснике и посетиоце на аутодрому Берановац поздравили су Стефан 
Стојановић из Ауто спортског удружења „Сербон“, које је, уз помоћ града Краљева 
организовало трке, и Милош Симовић, председник Спортског савеза Краљева, који 
је трку званично отворио. 

Стојановић је истакао да му је част да свима који су дошли на Берановац 
захвали - возачима, механичарима, гледаоцима...  

„Желим вам успешан тркачки дан, да све прође без инцидената“, пожелео је 
представник АСУ „Сербон“ учесницима. 

Добродошлицу у име града Краљева, Спортског савеза Краљева и свих 
спортиста нашег града пожелео је Симовић истакавши да је Краљево град 

аутомобилизма, са традицијом још од 1972. године.  
„У Краљеву су поникли и још увек возе чак четири шампиона. Имамо велику 

традицију у овом спорту и задовољство нам је да можемо да угостимо све вас на 
овако лепој манифестацији, која је јако битна из више аспеката - туризам, 
привреда... а можда и најбитнији - да младима објаснимо и покажемо на делу да 

брза вожња треба да се спроводи на аутодромима а не на улици“, поручио је 
председник Спортског савеза Краљева.  

Велики број гледалаца уживао је у занимљивим тркама, с обзиром на бројне 
учеснике, али и у пратећим садржајима – перформансима између трка. Тако су 

љубитељима трка своје вештине показали возачи мотора, квадова и дрифтери, а 
специјално изненађење била је атрактивна трка хеликоптера, аутомобила порше и 
мотора јамаха. Све то могли су да прате и на видео биму захваљујући снимцима из 
дрона.  

На, како је сами учесници описују, изузетно захтевној стази на Берановцу 
возило се у пет дивизија, а међу учесницима је било и возача краљевачког клуба 
„KV racing team“.   

Трке су одржане на основу календара такмичења и Правилника такмичења 
Спортског ауто и картинг савеза Србије. Такмичење се бодује за Национални 

шампионат ауто-трка на кружним стазама Србије, Међународно зонско првенство 

ауто-трка на кружним стазама Србије и Куп САКСС старовременских возила. 
Улаз је био бесплатан. 


