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Традиционална 11. бициклистичка трка „Београд - Бањалука“ биће вожена за викенд.
На старту се очекује око 170 бициклиста из 26 екипа, а организатори истичу да је све
спремно за један од најважнијих спортских догађаја на овим просторима.

  

Прва етапа 11. међународне бициклистичке трке „Београд-Бањалука“ биће вожена у
суботу, 29. априла, од Београда до Бијељине, преко Обреновца и Шапца. У недјељу, 30.
априла, бициклисти ће возити дионицу од Теслића до Бањалуке преко Тешња, Добоја,
Дервенте, Прњавора и Лакташа. Организатори су обавили и посљедње припреме у
сарадњи са свих 11 градова кроз које ће проћи око 170 бициклиста из двадесетак
земаља свијета, саопштено је из бањалучке Градске управе.

  

„Трка стартује из Београда испред храма Светог Саве у 11 часова, а бициклисти ће за
нешто мање од три сата превести 135 километара, те преко Обреновца и Шапца стићи у
Бијељину. Као и до сада, границу Србије и БиХ прећи ће без заустављања. Караван из
Бијељине сели у Теслић, одакле у недјељу у 12 часова креће друга трка дуга 185 км.
Бициклисти ће преко Тешња, Добоја, Дервенте, Прњавора и Лакташа стићи у Бањалуку
око 15.30. Од ове године биће додијељена награда и за генерални пласман за пролазне
циљеве, а један такав биће у Лакташима. Такође, трка од Теслића до Бањалуке биће
бодована за Првенство Балкана“, рекао је Владимир Куваља, директор трке.

  

Он је додао да ће трка бити завршена кружном вожњом улицама Краља Петра Првог
Карађорђевића и Младена Стојановића, што је интересантно за публику. Наступиће
бројни врхунски бициклисти, али највјероватније не и Италијан Филипо Фортин,
побједник прошлогодишње трке од Теслића до Бањалуке, због повреда које је задобио
приликом пада на трци у Хрватској прошле седмице, али квалитетних возача ни ове
године неће недостајати.

  

Директор трке Владимир Куваља рекао је да је ово спортски догађај свих грађана и
градова кроз које пролази, те да је постао универзалан и ушао у све сегменте живота, не
само спортског, већ и туристичког, угоститељског, привредног и политичког. „За градове
кроз које трка пролази данас зна цијели свет, а медији из 60 земаља извештавају са овог
догађаја. Направили смо бренд који морамо сачувати“, сматра Куваља.
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Организацију трке помогло је Министарство породице, омладине и спорта РС,
Представништво Републике Српске у Србији и градови и општине кроз које пролази
караван „Без лажне скромности, ово је једна од најзначајнијих манифестација у
Бањалуци. Трка има вишеструки значај за град, а већ сада дајем идеју да 2018. стартује
у Бањалуци како би се на лијеп начин прославио 120. рођендан Бициклистичког клуба
БСК из Бањалуке, утемељивача трке", рекао је Драган Бањац, начелник Одјељења за
образовање, здравство, омладину и спорт града Бања Луке

  

Трку су подржали бројни спонзори, међу којима су компанија „М:тел“, „Бањалучка
пивара“, „Триглав осигурање“ и „Вивиа".

  

Радио-телевизија Републике Српске и ове године ће уживо преносити улазак
бициклиста у Бањалуку и крај друге трке. Пренос је прошле године гледало 350.000
гледалаца, а организатори се надају да би та бројка ове године могла да буде
премашена.

  

Извор: Срна/Независне новине
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