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ФУДБАЛ
Трстенички српсколигаш почео припреме са новим тренером
МИРКО МИЛУТИНОВИЋ УМЕСТО РАДИВОЈЕВИЋА

Другопласирани тим српсколигашког Истока, после дуге и напорне сезоне и само
десетак дана одмора, почео је припреме за пету узастопну сезону у српсколигашкој
Помало (не)очекивано, у наредна искушења, Трстеник ППТ креће без тренера Ивана
Радивојевића. Радивојевић је један од ретких тренера у нашем фудбалу који је у једном
клубу провео скоро пет година. Његовом заслугом Трстеник је постао један од
најбољих клубова Српске лиге. Три пута је играо у финалу купа ФС РИС, а прошле
године био победник и учесник шеснаестине финала Купа Србије. Нажалост свих у
клубу и овдашњих љубитеља фудбала, сарадњи је, на захтев Радивојевића, дошао крај.
Руководство клуба је правовремено реаговало и за само неколико дана пронашло
замену. За шефа стручног штаба постављен је Мирко Милутиновић, тренер из
крушевачког Напретка, који је водио омладице, а у два наврата био помоћник Нешку
Миловановићу и Милану Лукачу.
- Са задовољством сам прихватио позив комшија. Долазим у клуб који већ
годинама успешно наступа у Српској лиги и циљ ми је да наставим где је стао колега
изазов, нова средина. али с обзиром да имам огромну подршку помоћника Драгољуба
Павловића и спортског директора Славољуба Крњинца; Трстеник ће и у наредној
сезонои жарити и палити на српсколигашком Истоку – поручио је нови тренер ФК
Трстеника Мирко Милутиновић.
- Трстеник ППТ је већ, иако је прелазни рок тек почео, прилично ослабљен.
Млади Марко Радивојевић је још једном отишао из Трстеника и приступио Вождовцу, а
двојица стандардних првотимаца Ђорђе Вукосављевић и Никола Рајковић потписали су
за новог прволигаша, Моравац из Мрштана. Повратак искусног Ненада Васића је само
један корак у покушајима да се надомести одлазак споменуте тројице.
- Беспарица није заобишла ни Трстеник. Дуговања су велика и улажемо велике
напоре на превазилажењу ситуације. Имамо обећања од локалне самоуправе да су
средства до краја ове године обезбеђена. Међутим, од тог колача треба измирити и
остале обавезе, посебно према фудбалерима. Ипак смо постигли договор на обострано
задовољство. Радимо пуном паром, на проби је неколико нових играча и неколицина из
омладинског погона. Већ уигравамо тим и за четвртак заказана је и прва провера. У
госте нам долази Слога, прволигаш из Петровца на Млави – рекао је спортски директор
Славољуб Крњинац.
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