Мирољуб Веселиновић, дописник
„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 12. септембар 2014.

ФУДБАЛ
СРПСКА ЛИГА ИСТОК
Тежак испит за Трстеник ППТ на нишком „Бубњу“ против Цар Константина
И ПОСЛЕ „ЦАРИЋА“ ЛИДЕРИ ?

Трстеник ППТ је, већ другу годину за редом, најпријатније изненађење
српсколигашког Истока. После другог места прошле сезоне, нову су започели
само како се пожелети могло. Након четири кола и најуспешнијег старта од како
наступају у српсколигашкој конкуренцији, пулени тренера Мирка Милутиновића
остварили су максималан учинак и налазе се на лидерској позицији.
Све четири победе нису очекивале ни најватреније присталице српсколигаша
са Мораве. Чак и нови тренер Милутиновић, који је за тренера постављен само
месец дана пре почетка првенства, пријатно је изненађен и често наглашава да
овај тим има перспективу и још пуно простора за напредак.
– Досадашњи резултати све говоре. Атмосфера у тиму је одлична и сви са
нестрпљењем очекујуемо недељни меч у Нишу. Иако идемо на ноге неугодном
ривалу, који нас је једини поразио у прошлом првенству на игралишту крај
Мораве, не постоји ни један разлог да се и после овог гостовања не радујемо –
рекао је стрелац одлучу-јућих голова на мечевима са Ђердапом и Копаоником,
млађани Владимир Каровић.
Десни бек Трстеничана Душан Вукајловић игра у
врхунској форми. Његове нападачке акције и центаршутеви са десне стране увек су потенцијална опасност
за одбране противника.
– После успеха у Зајечару против бившег прволигаша у
првом колу, стекли смо огромно самопоуздање и већ у
наредним мечевима било је далеко лакше. У доброј смо
форми и пружићемо максимум да се реванширамо за
пораз у Трстенику из претходног првенства – поручио је
Вукајловић.
Душан Вукајловић - ФК Трстеник
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Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 12. septembar 2014.

FUDBAL
SRPSKA LIGA ISTOK
Težak ispit za Trstenik PPT na niškom „Bubnju“ protiv Car Konstantina
I POSLE „CARIĆA“ LIDERI ?

Trstenik PPT je, već drugu godinu za redom, najprijatnije iznenađenje srpskoligaškog
Istoka. Posle drugog mesta prošle sezone, novu su započeli samo kako se poželeti
moglo. Nakon četiri kola i najuspešnijeg starta od kako nastupaju u srpskoligaškoj
konkurenciji, puleni trenera Mirka Milutinovića ostvarili su maksimalan učinak i nalaze
se na liderskoj poziciji.
Sve četiri pobede nisu očekivale ni najvatrenije pristalice srpskoligaša sa Morave.
Čak i novi trener Milutinović, koji je za trenera postavljen samo mesec dana pre
početka prvenstva, prijatno je iznenađen i često naglašava da ovaj tim ima
perspektivu i još puno prostora za napredak.
– Dosadašnji rezultati sve govore. Atmosfera u timu je odlična i svi sa nestrpljenjem
očekujuemo nedeljni meč u Nišu. Iako idemo na noge neugodnom rivalu, koji nas je
jedini porazio u prošlom prvenstvu na igralištu kraj Morave, ne postoji ni jedan razlog
da se i posle ovog gostovanja ne radujemo – rekao je strelac odluču-jućih golova na
mečevima sa Đerdapom i Kopaonikom, mlađani Vladimir Karović.
Desni bek Trsteničana Dušan Vukajlović igra u vrhunskoj
formi. Njegove napadačke akcije i centaršutevi sa desne
strane uvek su potencijalna opasnost za odbrane protivnika.
– Posle uspeha u Zaječaru protiv bivšeg prvoligaša u prvom
kolu, stekli smo ogromno samopouzdanje i već u narednim
mečevima bilo je daleko lakše. U dobroj smo formi i
pružićemo maksimum da se revanširamo za poraz u
Trsteniku iz prethodnog prvenstva – poručio je Vukajlović.
Dušan Vukajlović - FK Trstenik
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