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Већ другу годину титула побједника бициклистичке трке „Београд - Бањалука" одлази у
Пољску, прошлогодишњег лауреата Павела Франчака наслиједио je Јакуб Качмарек, док
је срца публике у Бањалуци разгалио домаћи момак Душан Калаба, који је заслужио
титулу најбољег спринтера.

  

  

Члан екипе Мазовја срце Пољске је без већих проблема сачувао жуту мајицу у
посљедњој етапи која је вожена од Дервенте до Бањалуке, а на којој је тријумфовао још
један Пољак, али члан Востера Силвестер Јанишевски.

  

- Врло сам срећан, екипа је одрадила одличан посао и већ послије друге етапе овакав
расплет се могао наслутити. Већ за неколико дана је нова трка и много сам мотивисан.
Организација је била одлична, све ми се свидјело и све је било на највишем нивоу - рекао
је Качмарек.
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  Можда и за нијансу већи аплауз од Качмарека добио је Калаба када му је главна иодговорна уредница „Гласа Српске" Борјана Радмановић-Петровић обукла црвену мајицунамијењену најбољем спринтеру.  - Пресрећан сам што сам у свом граду направио велики успјех, можда и највећи уисторији ове трке неког домаћег бициклисте. Много хвала организатору, али и публицикоја ме је бодрила, те наравно мојим тимским колегама. Без њих сигурно не бих стигаодо мајице, вукли су ме ка циљу у критичним тренуцима - рекао је Калаба.  

  Плава мајица за најбољег брдског возача припала је Мики Хемингу из екипе Малојапушбајкерс, док је најбољи млади возач Данил Проницкиј из казахстанске Астане.  

  Трка која спаја два највећа српска града са двије стране Дрине дефинитивно је, угодини која је паралисала спорт, највећи спортски догађај. Организовати долазак возачаиз свих крајева свијета и одржати овакву манифестацију у сложеним епидемиолошкимусловима био је прави изазов, па је срећа организатора утолико на крају већа.  - Сви знамо колико је ово тешка година, али смо поносни што смо успјели и што је Калабаурадио ово што јесте. Љествица на трци је високо постављена, наш задатак је да је пријесвега задржимо ту гдје јесте, а онда и да је унапредимо - рекао је Радојичић.  

  По први пут у историји трке на циљу се појавио представник Града Београда и тозамјеник градоначелника Горан Весић који је нагласио да је организација оваквогдогађаја право херојство.  - Ова трка има дубоку поруку, а ми ћемо се од идуће године апсолутно још вишеукључити, то је наша обавеза и дужност - рекао је Весић.  Судећи према расположењу градова кроз које је караван прошао, није искуључено да сеидуће године број етапа повећа на пет, с обзиром да су Србац и Угљевик „загризли" даугосте караван. Представници ових локалних заједница Млађан Драгосављевић иВасилије Перић већ су изразили спремност да се додатно укључе у организацију, те будумјесто старта или циља једне од етапа.  Генерални покровитељ трке била је предсједница Републике Српске ЖељкаЦвијановић, а организатори су саопштили да су велику подршку имали од шефаПредставништва Републике Српске у Србији Млађена Цицовића, који је и ове годинедопринио учвршћивању веза двије земље.
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