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ФУДБАЛ
Трстеник ППТ пружио снажан отпор фаворизованим Пазарцима
СПЕКТАКЛ ЗА НЕЗАБОРАВ
ТРСТЕНИК – Трстеничани су, на жалост својих верних навијача, поражени у
шеснаестини финала Купа Србије, од Новог Пазара, али све друго што се дешавало на
игралишту крај Мораве, донело је много радости и
задовољства, како руководству
клуба, тако и житељима Трстеника и околине. Ни најстарији
овдашњи љубитељи фудбала
не могу се сетити када је
последњи пут било оволико
гледалаца. У предивном амбијенту, преко 3000 посматрача
бодрило је своје љубимце свих
90 минута, који су изгарали на терену и на крају поклекли пред бољим ривалом.
Организација утакмице је била одлична. Приватна агенција за безбедност и
полиција, ангажовани за ову
прилику, на срећу, нису имали
много посла. Све је протекло
без инцидената, а све похвале
и групи од педесетак навијача
Новог Пазара, који су на утакмицу стигли са двадесет минута закашњења и спортски
навијали током целог меча.
Громогласним аплаузом је
трстеничка публика поздравила актере овог историјског меча. Пазарци су рутинском игром у већем делу наставка,
потврдили квалитет и заслужено се пласирали у наредно коло. Посебно истичемо вома
фер и коректну игру гостујућих фудбалера.
– „Иако смо поражени, честитам играчима на залагању и храброј игри. Успешно смо
парирали у већем делу сусрета, имали и неколико изгледних прилика. Међутим, ривал
суперлигашких квалитета, не прашта грешке. Имали смо их неколико, што су гости
казнили на прави начин. Осим тога, нисам могао да рачунам на четворицу стандардних
првотимаца. Због жутих картона изостали су капитен Милић, Савовић, М. Миловановић и повређени млади Љубисављевић. Настављамо даље и спремамо се за тешко
гостовање Слоги у Деспотовац.“ – Рекао је тренер домаћина, Иван Радивојевић.
М. Веселиновић
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Trstenik, 26. septembar 2013. god.

FUDBAL
Trstenik PPT pružio snažan otpor favorizovanim Pazarcima
SPEKTAKL ZA NEZABORAV
TRSTENIK – Trsteničani su, na žalost svojih vernih navijača, poraženi u šesnaestini finala
Kupa Srbije, od Novog Pazara,
ali sve drugo što se dešavalo na
igralištu kraj Morave, donelo je
mnogo radosti i zadovoljstva,
kako rukovodstvu kluba, tako i
žiteljima Trstenika i okoline. Ni
najstariji ovdašnji ljubitelji fudbala ne mogu se setiti kada je
poslednji put bilo ovoliko gledalaca. U predivnom ambijentu,
preko 3000 posmatrača bodrilo je
svoje ljubimce svih 90 minuta, koji su izgarali na terenu i na kraju poklekli pred boljim rivalom.
Organizacija utakmice je bila odlična. Privatna agencija za bezbednost i policija, angažovani za ovu priliku, na sreću,
nisu imali mnogo posla. Sve je
proteklo bez incidenata, a sve
pohvale i grupi od pedesetak
navijača Novog Pazara, koji su
na utakmicu stigli sa dvadeset
minuta zakašnjenja i sportski
navijali tokom celog meča.
Gromoglasnim aplauzom je
trstenička publika pozdravila
aktere ovog istorijskog meča.
Pazarci su rutinskom igrom u većem delu nastavka, potvrdili kvalitet i zasluženo se plasirali u
naredno kolo. Posebno ističemo voma fer i korektnu igru gostujućih fudbalera.
– „Iako smo poraženi, čestitam igračima na zalaganju i hrabroj igri. Uspešno smo parirali u
većem delu susreta, imali i nekoliko izglednih prilika. Međutim, rival superligaških kvaliteta,
ne prašta greške. Imali smo ih nekoliko, što su gosti kaznili na pravi način. Osim toga, nisam
mogao da računam na četvoricu standardnih prvotimaca. Zbog žutih kartona izostali su
kapiten Milić, Savović, M. Milovanović i povređeni mladi Ljubisavljević. Nastavljamo dalje i
spremamo se za teško gostovanje Slogi u Despotovac.“ – Rekao je trener domaćina, Ivan
Radivojević.
M. Veselinović
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