4. Сребрно језеро полумаратон
истрчан на снежној стази
Четврти Сребрно језеро полумаратон одржан је у суботу, 3.
марта, у Великом Градишту. У отежаним условима, 185 такмичара
трчало је снегом и ледом покривеном стазом дуж обале Дунава и
Сребрног језера. Ова трка уједно је и прва трка у сезони у
Србији и прилика за прву медаљу у години.
Старт свих трка био је у градском парку у Великом градишту, а
по програму манифестације одржани су полумаратон, у дужини
21,1 km, трка задовољства од 5 km и трка за децу на 100
метара.
У свеукупном поретку у женској и мушкој конкуренцији победници
су били чланови Атлетског клуба Апатин, Александра Буркановић
и Зоран Радичанин.
Александра Буркановић однела је победу резултатом од 1 сат 39
минута и 26 секунди, друга је била Данијела Цветковић из
Београдског тркачког клуба са 1 сат 42 минута и 17 секунди, а
трећа Милица Новковић која је на циљ стигла за 1 сат 46 минутa
и 48 секунди.
Зоран Радичанин истрчао је стазу за 1 сат 23 минута и 01
секунди, Младен Минић из Атлетског клуба Јагодина за 1 сат 23
минута и 19 секунди, а Миљан Глишић из Маратон тима Пожаревац
за 1 сат 23 минута и 38 секунди.
Такмичарка АК ВГСК Лепа Алексић, у категорији 50+, на циљ је
стигла трећа, за 2 сата 15 минута и 11 секунди.
Организатори су првопласираним у свим категоријама
полумаратона уручили пехаре и медаље док су медаље добили
првопласирани у „Трци задовољства“. Медаље су додељене и свим
финишерима полумаратона, а такмичарима је обезбеђена и онлајн
диплома за учешће у трци.

Захваливши организаторима, председник општине Велико Градиште,
Драган Милић, најавио је помоћ општине и убудуће и нагласио да
се ова трка одржава као увертира у туристичку сезону, поред
већ одржаног цикло-кроса.
Атлетски клуб ВГСК, уз подршку општине Велико Градиште,
Спортског савеза и Туристичке организације, четврти пут по
реду, био је успешан домаћин овог спортског догађајачеснике из
Београда организован је и превоз до Сребрног језера.
Још једна трка успешно је одржана, а такмичари из Великог
Градишта отишли су испуњени за једно ново искуство и дружење.

