Мирољуб Веселиновић, дописник
„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 28. јануар 2015. год.

ФУДБАЛ
Трстеник ППТ почео припреме у неизмењеном саставу и са новим тренером
Трстенички српсколигаш је кренуо са припремама за пролећни део првенства. На
прозивци, коју је обавио нови шеф стручног штаба Срђан Гашић, било је 23
фудбалера. Играче су поздравили и пожелели им још више успеха у наставку
првенства Славољуб Крњинац, спортски директор, члан УО Милан Пантић и Мирко
Богићевић, члан општинског већа задужен за спорт и омладину. Окупљене је посебно
обрадовала изјава господина Богићевића да ће неизмирене обавезе према играчима
бити регулисане половином наредног месеца.

Трстеник ППТ је јесен завршио на четвртом месту са 27 бодова, четири мање од
водећих Радничког из Пирота и Динама из Врања и два мање од зајечарског Тимока.
Амбиције Трстеничана су да нападну сами врх и понове успех из прошле сезоне када
су били други, иза Моравца из Мрштана.
– У припреме крећемо у неизмењеном саставу и групом играча из омладинског
погона, а до краја прелазног рока очекујем и неколико појачања. Надам се да ћемо и у
наставку играти запажену улогу и да ће Трстеничани уживати у лепом фудбалу.
Пролеће је увек узбудљивије и неизвесније, поготово ово, када чак шест-седам тимова
има шансе да се домогне Прве лиге. На добром смо путу да финансијски
консолидујемо клуб и да пролеће завршимо по плану – рекао је спортски директор
Славољуб Крњинац.
После одласка тренера Мирка Милутиновића, за шефа струке постављен је млади
стручњак Срђан Гашић, до недавно помоћник Вељка Доведана у Слоги из Краљева.
– Више година пратим збивања у трстеничком српсколигашу. Претходне колеге су
имале доста успеха. Оформиле су један добар, компактан тим и част ми је што сам
дошао у такву једну средину. Ово је велики изазов јер ћу први пут у каријери водити
једну сениорску екипу која годинама бележи добре резултате. Имам подршку, пре
свега Славољуба Крњинца, спортског директора и тренера голмана и очекујем брз и
успешан улазак у нови посао – рекао је млади тренер Гашић и још нагласио, да ће се
комплетне припреме обавити у Трстенику и у теретани Хале спортова и да за две
недеље, почиње са контролним утакмицама.
М. Веселиновић

Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 28. januar 2015. god.

FUDBAL
Trstenik PPT počeo pripreme u neizmenjenom sastavu i sa novim trenerom
Trstenički srpskoligaš je krenuo sa pripremama za prolećni deo prvenstva. Na prozivci,
koju je obavio novi šef stručnog štaba Srđan Gašić, bilo je 23 fudbalera. Igrače su pozdravili i
poželeli im još više uspeha u nastavku prvenstva Slavoljub Krnjinac, sportski direktor, član
UO Milan Pantić i Mirko Bogićević, član opštinskog veća zadužen za sport i omladinu.
Okupljene je posebno obradovala izjava gospodina Bogićevića da će neizmirene obaveze
prema igračima biti regulisane polovinom narednog meseca.

Trstenik PPT je jesen završio na četvrtom mestu sa 27 bodova, četiri manje od vodećih
Radničkog iz Pirota i Dinama iz Vranja i dva manje od zaječarskog Timoka. Ambicije
Trsteničana su da napadnu sami vrh i ponove uspeh iz prošle sezone kada su bili drugi, iza
Moravca iz Mrštana.
– U pripreme krećemo u neizmenjenom sastavu i grupom igrača iz omladinskog pogona,
a do kraja prelaznog roka očekujem i nekoliko pojačanja. Nadam se da ćemo i u nastavku
igrati zapaženu ulogu i da će Trsteničani uživati u lepom fudbalu. Proleće je uvek uzbudljivije
i neizvesnije, pogotovo ovo, kada čak šest-sedam timova ima šanse da se domogne Prve
lige. Na dobrom smo putu da finansijski konsolidujemo klub i da proleće završimo po planu –
rekao je sportski direktor Slavoljub Krnjinac.
Posle odlaska trenera Mirka Milutinovića, za šefa struke postavljen je mladi stručnjak
Srđan Gašić, do nedavno pomoćnik Veljka Dovedana u Slogi iz Kraljeva.
– Više godina pratim zbivanja u trsteničkom srpskoligašu. Prethodne kolege su imale
dosta uspeha. Oformile su jedan dobar, kompaktan tim i čast mi je što sam došao u takvu
jednu sredinu. Ovo je veliki izazov jer ću prvi put u karijeri voditi jednu seniorsku ekipu koja
godinama beleži dobre rezultate. Imam podršku, pre svega Slavoljuba Krnjinca, sportskog
direktora i trenera golmana i očekujem brz i uspešan ulazak u novi posao – rekao je mladi
trener Gašić i još naglasio, da će se kompletne pripreme obaviti u Trsteniku i u teretani Hale
sportova i da za dve nedelje, počinje sa kontrolnim utakmicama.
M. Veselinović

