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У сриједу, 17. априла,  у Београду је одржана конференција за медије поводом 13.
Међународне бициклистичке трке Београд–Бањалука, на којој учествује 176 бициклиста
из 30 земаља.

  

  

Директор трке Владимир Kуваља рекао је да овогодишња трка захвата велики дио
Републике Српске, па и Србије и да је новина што умјесто два, траје четири дана, од 18.
до 21. априла.

  

„Она је један од најбољих примера специјалних веза између Српске и Србије, а
бициклисти прелазе границу без заустављања“, рекао је Kуваља.

  

Према његовим ријечима, трка је квалификациона за Олимпијске игре у Токију, тако да
су пријављене озбиљне екипе из цијелог свијета.

  

Помоћник за спорт у Министарству породице омладине и спорта Републике Српске
Драган Јаћимовић рекао је да су бициклистичку трку то министарство и Влада
Републике Српске прогласили за догађај од значаја за Српску.

  

Он је додао да Меморандум о сарадњи бициклистичких савеза Републике Српске и
Србије даје велике резултате у организацији те трке.
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„То је врло добра промоција бициклизма и спорта у цјелини, а наравно и промоција
туристичких потенцијала Српске“, рекао је Јаћимовић.

  

Шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић нагласио је да
Представништво подржава ову трку која је постала свјетски бренд.

  

„Манифестација је, прије свега, спортска, али је и у функцији развоја привреде и
туризма и у Српској и у Србији“, додао је Цицовић.

  

Према његовим речима, та бициклистичка трка представља прави примјер сарадње
Републике Српске и Србије.
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У сриједу, 19. априла, у 18 сати на платоу испред Храма Светог Саве представљене су
бициклистичке екипе са учесницима 13. Међународне бициклистичке трке
Београд–Бањалука и одржана је свечаност отварања.

  

  

Помоћник за спорт у Министарству породице омладине и спорта Републике Српске
Драган Јаћимовић поздравио је учеснике у име Владе Републике Српске и
Министарства породице омладине и спорта.

  

Јаћимовић је истакао да Република Српска и Србија већ тринаест година предано раде
на организацији трке.
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  Учеснике је поздравио и шеф Представништва Републике Српске у Србији МлађенЦицовић, наводећи да је посебна част што је Представништво дио подршке овој трци.  Цицовић је учесницима пожелио спортски  успјех и да побиједи бољи, додајући да сетрка одвија према програму сарадње Републике Српске и Србије.  Репрезентативац Србије Душан Kалаба  рекао је да је ово трка професионалаца и даучествују добре екипе, да очекује велику борбу и добру трку, као и добре резултате засвоју екипу.  Поред заљубљеника и поштовалаца бициклистичког спорта, свечаности суприсуствовали  и мали бициклисти, који  су на дјечијој стази симболично извезли својепрве кругове.  Тринаеста Међународна бициклистичка трка Београд–Бањалука стартовала је учетвртак, 18. априла, у 11 сати у београдској општини Обреновац.  Трка ће трајати четири дана, а подијељена је у четири етапе: Обреновац–Власеница(240 километара), Власеница–Брчко (160 километара), Бијељина–Теслић (170километара) и Прњавор–Бањалука (175 километара).  Прва етапа полази из Обреновца преко Павловић моста код Бијељине, Зворника иМилића, до Власенице.  Друга етапа стартује из Власенице до Брчког, па опет преко Милића и Зворника, затимУгљевика и Лопара и завршава се у Брчком.  Трећа етапа полази из Бијељине преко Брчког, Шамца, Модриче и Добоја, гдје јепролазни циљ и завршава се у Теслићу.  Четврта етапа стартује из Прњавора, преко Дервенте, Српца и Лакташа и бићезавршена вожњом шест кругова по Бањалуци 21. априла.  Тринаеста Међународна бициклистичка трка Београд–Бањалука одржава се подпокровитељством предсједника и премијера Републике Српске Жељке Цвијановић иРадована Вишковића, а њену огранизацију су помогли Министарство омладине и спортаСрбије, Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске иПредставништво Републике Српске у Србији.

 4 / 4


