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ФУДБАЛ
Трстеник ППТ у дербију дочекује Тимок
БОДОВИ ОСТАЈУ КРАЈ МОРАВЕ

ТРСТЕНИК – Четврто место јесенас, са мањком од четири бода за водећим Радничким
и Динамом и два мање од Тимока, обавезују Трстеничане да и у наставку првенства
потврде квалитет и остану у врху табеле.
Успешне припреме са младим тренером Срђаном Гашићем, добре игре и резултати у
контролним мечевима и скоро неизмењен играчки кадар, гаранција су да ће
српсколигаш са Мораве и овог пролећа бити на прошлогодишњем нивоу.
Већ на старту први велики дерби и прилика за доказивање. Јесенас је Трстеник
изненадио Тимок у Зајечару и славио са 2:1. У данашњем окршају оба ривала желе
победу. Из Зајечара поручују да су спремни за реванш, а у табору Трстеничана још је
више оптимизма и жеља да се велики ривал још једном савлада и претекне на табели.
– Очекујем изузетно тешку утакмицу, пре свега због наквашеног терена, али услови су
једнаки за све. Навикли смо на такав амбијент током припрема и контролних утакмица.
Спремни смо за наставак првенства, верујем у своје момке, знам колико вреде и
колико могу, а упознат сам и са манама и врлинама нашег противника. Надам се да
њихове врлине неће доћи до изражаја и да ћемо се ми на крају радовати – рекао је
Срђан Гашић пред званични деби на клупи Трстеника.
Пуно је и оптимизма и међу фудбалерима. Искусни Владимир Крњинац и млади
Никола Миловановић су, прошле среде на куп утакмици, носили капитенске траке.
Крњинац је био капитен у првом полувремену, а у наставку капитенску траку понео је
Миловановић и имао част да прими пехар Купа ОФС Трстеник.
– Максимално смо спремни и жељни игре. Једва чекамо наставак сезоне и дерби пред
својим навијачима. Тимок је тим за респект, али уз велику борбеност, на расквашеном
терену, надамо се још једном тријумфу у сусрету са старим ривалом – готово у глас,
поручили су Крњинац и Миловановић.
М. Веселиновић
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FUDBAL
Trstenik PPT u derbiju dočekuje Timok
BODOVI OSTAJU KRAJ MORAVE

TRSTENIK – Četvrto mesto jesenas, sa manjkom od četiri boda za vodećim Radničkim i
Dinamom i dva manje od Timoka, obavezuju Trsteničane da i u nastavku prvenstva potvrde
kvalitet i ostanu u vrhu tabele.
Uspešne pripreme sa mladim trenerom Srđanom Gašićem, dobre igre i rezultati u kontrolnim
mečevima i skoro neizmenjen igrački kadar, garancija su da će srpskoligaš sa Morave i ovog
proleća biti na prošlogodišnjem nivou.
Već na startu prvi veliki derbi i prilika za dokazivanje. Jesenas je Trstenik iznenadio Timok u
Zaječaru i slavio sa 2:1. U današnjem okršaju oba rivala žele pobedu. Iz Zaječara poručuju
da su spremni za revanš, a u taboru Trsteničana još je više optimizma i želja da se veliki rival
još jednom savlada i pretekne na tabeli.
– Očekujem izuzetno tešku utakmicu, pre svega zbog nakvašenog terena, ali uslovi su
jednaki za sve. Navikli smo na takav ambijent tokom priprema i kontrolnih utakmica. Spremni
smo za nastavak prvenstva, verujem u svoje momke, znam koliko vrede i koliko mogu, a
upoznat sam i sa manama i vrlinama našeg protivnika. Nadam se da njihove vrline neće doći
do izražaja i da ćemo se mi na kraju radovati – rekao je Srđan Gašić pred zvanični debi na
klupi Trstenika.
Puno je i optimizma i među fudbalerima. Iskusni Vladimir Krnjinac i mladi Nikola Milovanović
su, prošle srede na kup utakmici, nosili kapitenske trake. Krnjinac je bio kapiten u prvom
poluvremenu, a u nastavku kapitensku traku poneo je Milovanović i imao čast da primi pehar
Kupa OFS Trstenik.
– Maksimalno smo spremni i željni igre. Jedva čekamo nastavak sezone i derbi pred svojim
navijačima. Timok je tim za respekt, ali uz veliku borbenost, na raskvašenom terenu, nadamo
se još jednom trijumfu u susretu sa starim rivalom – gotovo u glas, poručili su Krnjinac i
Milovanović.
M. Veselinović

