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Јубиларна, 60. међународна бициклистичка „Трка кроз Србију“ биће одржана од 31.
августа до 3. септембра, а 14. Међународна бициклистичка трка „Београд-Бањалука“ од
4. до 7. септембра, уз учешће 150 бициклиста из више од 20 земаља.
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Двије бициклистичке трке спајају Србију и Републику Српску

  На конференцији за новинаре у згради Радио-телевизије Србије у Београду, уз учешћеминистара спорта Републике Српске и Србије Соње Давидовић и Вање Удовичића,Млађена Цицовића, шефа Представништва Републике Српске у Србији, БранкаБановића, предсједника Бициклистичког савеза Србије, Владимира Куваље, директораобје трке и Мирослава Чучковића, предсједника градске општине Обреновац, истакнутоје да ће ове двије најзначајније бициклистичке манифестације фактички битиобједињене у једну велику трку, током које ће такмичари два пута прећи границу беззаустављања.  Старт „Трке кроз Србију“ биће и ове године на Јахорини, док ће свечано отварање битиуприличено у Источном Сарајеву, 31. августа.  Министарка породице, омладине и спорта Републике Српске, Соња Давидовић, истаклаје да је бициклистичка трка „Београд-Бањалука“ велики спортски догађај, који већ 14година руши све границе и гради мостове пријатељства између Републике Српске иСрбије.  Она је истакла подршку ресорног министрства и Владе Републике Српске овом догађајукоји се одржава у специфичним околностима, али и захваљујући способности иупорности организатора да се настави традиција.  - Ово је још један спортски догађај који повезује Републику Српску и Србију, јача нашепријатељске везе и у сваком смислу промовише и туристичке потенцијале и оно штонајљепше имамо са обје стране Дрине - рекла је Давидовићева.  - Покушавамо да покажемо Европи и свијету да бициклизам живи у Србији и у РепублициСрпској и да на овај начин желимо да промовишемо све аспекте здравог стила живота,али и професионалног бављења спортом. Важна је порука заједништва, коју шаље несамо бициклизам као спорт, већ цјелокупна манифестација, да се бавимо рекреацијом,спортом, да водимо рачуна о заштити животне средине - изјавио је министар омладине испорта Србије, Вања Удовичић.  Шеф Представништва Републике Српске у Србији, Млађен Цицовић, истакао је да овосјајан пројекат, најзначајнија је програмска активност Представништва која је у функцијиподстицања и јачања сарадње Републике Српске и Србије и која на најбољи начинпредставља и промовише Републику Српску и Србију у свијету.  - Ово је манифестација која промовише и популаризује спорт и здрав начин живота, којаповезује народе и промовише туристичке дестинације на овим просторима. Бициклистипрелазе границу без задржавања и на тај начин показују да је будућност свих нас у овомрегиону у слободном протоку људи и роба - рекао је Цицовић.  - Велико је интересовање и много се екипа пријавило. Учествује између 140 и 150бициклиста из више од 20 земаља, а пријавили су се и такмичари из Кине и САД - рекаоје предсједник Бициклистичког савеза Србије, Бранко Бановић.  Директор обје трке, Владимир Куваља, подсјетио је да је трка „Београд-Бањалука“настала као симбол јединог пута којим су спортисти из Републике Српске могли да оду уЕвропу да се такмиче, а то је Коридором.  - Захваљујем се народу Србије, земљи Србији, што су нас прихватили и што смо посталиданас једно и што је трка постала заједнички пројекат Србије и Републике Српске -рекао је Куваља.
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