
ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ – Биографија 

 

 Рођен је у Сењском руднику 16.децембра 1959. год. Средњу школу је завршио у 
Ћуприји где је почео да се бави фудбалом. На позив Аце Петровића долази у АК 
Морава те је тако фудбал изгубио једног просечног играча али је атлетика добила 
великог шампиона. Већ у старту се видело да ће Драган направити велику атлетску 
каријеру. Био је подједнако добар у кросевима, уличним тркама као и на стази. Према 
прецизној статистици коју је водио његов отац у целој каријери имао је 364 трке од 
којих је у 215 победио. Највећи успех му је титула првака Европе у дворани коју је 
освојио 1983. год. у трци на 3.000м (7:54,73). На Универзијади 1985. год. освојио 
броназану медаљу у трци на 1500м. Био је осми на Олимписким играма у Москви 1980. 
год. а 1984. год. није учествовао због афере са патикама. Њему најдражи успех свакако 
је победа над светским рекордером Коуом у Лондону као и пет титула победника 
чуценог Кроса Политике. По три пута био је победник Белог и Кроса Борбе а на уличној 
трци Ослобођење Београда победио 4 пута. Често је побеђивао и на свим осталим 
великим уличним тркама у Југославији. Укупно 13 пута био је првак Југославије у 
разним тркама а чак 18 пута постављао је рекорд Југославије. Лични рекорди су му 
1:48,34 (800м), 3:34,85 на 1500м и 7:40,69 на 3000м. Првак Балкана био је 8 пута. 
Рекорди:Постигао их је 18 у каријери,а најбољи резултати су – 1.500 (3:34,85) 20. 
августа1983. (Праг), миља (3:52,24) 17. августа 1983. (Берлин), 2.000 м (4:58,8) 7.август 
1983. (Ужице), 3.000 м (7:40,49) 9. јул 1983. (Осло), 3.000 м дворана (7:51,47) 9. март 
1983. (Будимпешта).РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: 55 учешћа (две за репрезентацију Балкана) 
ТИТУЛЕ: 12 путапрвак Србије, 13 Југославије, 11 Балкана, 68 победа на уличним 
тркама, 4 на Белом кросу, 5 на Кросу Борбе и 5 ма Кросу Политике 
Носилац је почасног звања „заслужни спортиста Југославије“. Драган Здравковић данас 

је председник и главни тренер АК Морава. Одгајио је већи број државних 

репрезентативаца на средњим пругама од којих су му Алекса Милановић и Алекса 

Томић учествовали на светским и европским првенствима. Његовом заслугом Ћуприја 

је добила модеран стадион са тартан стазом а ускоро ће добити и затворену дворану 

за зимски тренинг. Од пре две године налази се на функцији председника Спортског 

савеза Ћуприје.  

Својим такмичарским и тренерским резултатима Драган Здравковић већ сада је 

заслужио место међу највећин и најистакнутијим спортистима и спортским радницима 

не само Србије већ и бивше Југославије.  


