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„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 3. април 2015. год.

ФУДБАЛ
СРПСКА ЛИГА ИСТОК
Трстеник ППТ у комшијским дербију гост Копаоника
БРУС – ТРСТЕНИК НА ДВА ФРОНТА
ТРСТЕНИК – Српсколигаш са Мораве је максималним учинком на старту пролећног дела
сезоне сустигао Динамо из Врања и пиротски Раднички и даље озбиљно конкурише за највиши
пласман.
Трстеник је и јесенас сјајно отворио сезону, заређао четири узастопне победе и на добром је
путу да то понови и овог пролећа. Пулени младог и амбициозног тренера Срђана Гашића су са
све три победе најуспешнији тим српсколигашког Истока. Савладали су Тимок и Раднички из
Свилајнца у Трстенику и Ђердап у Кладову, постигли четри гола, а мрежа сигурног Ненада
Ђурића остала је не начета.

Предстојећи комшијски дерби је нови изазов за захуктале Трстеничане, поготову када се
игра у Брусу. Домаћини су последњих година, најчешће, били у предности, без обзира на
тренутну форму и пласман на табели. Тренутно Трстеник напада сам врх, Копаоник покушава
да сачува српсколигашки статус, фаворита нема, прштаће на све стране.
– Одлазимо на ноге традиционално неугодном противнику. Ово је мој деби као тренера у
мечевима са Копаоником. Одлично смо стартовали, иако ни у једном од три претходна меча
нисмо наступили у комплетном саставу. Морам похвалити неколицину младих играча који су
успешно заменили старије колеге. У Брусу могу рачунати скоро на све фудбалере и надам се
успеху – рекао је тренер Трстеничана Срђан Гашић.
И док Копаоник и Трстеник ППТ у Брусу бију битку за бодове у српсколигашкој конкуренцији,
у сусрету зоне Запад Пољопривредник из Почековине, за који наступа велики број трстеничких
фудбалера, дочекује ФУД, па ће сутрашњи дан протећи у борби на два фронта.
На велико интересовање за комшијски дерби трстеничких љубитеља фудбала, реаговао је и
Спортски савез општине Трстеник и, како нам је рекао председник Савеза, Радојко Павловић,
ако треба обезбедиће се два аутобуса за навијаче из Трстеника.
М. Веселиновић

Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 3. april 2015. god.

FUDBAL
SRPSKA LIGA ISTOK
Trstenik PPT u komšijskim derbiju gost Kopaonika
BRUS – TRSTENIK NA DVA FRONTA
TRSTENIK – Srpskoligaš sa Morave je maksimalnim učinkom na startu prolećnog dela sezone
sustigao Dinamo iz Vranja i pirotski Radnički i dalje ozbiljno konkuriše za najviši plasman.
Trstenik je i jesenas sjajno otvorio sezonu, zaređao četiri uzastopne pobede i na dobrom je putu da
to ponovi i ovog proleća. Puleni mladog i ambicioznog trenera Srđana Gašića su sa sve tri pobede
najuspešniji tim srpskoligaškog Istoka. Savladali su Timok i Radnički iz Svilajnca u Trsteniku i Đerdap
u Kladovu, postigli četri gola, a mreža sigurnog Nenada Đurića ostala je ne načeta.

Predstojeći komšijski derbi je novi izazov za zahuktale Trsteničane, pogotovu kada se igra u Brusu.
Domaćini su poslednjih godina, najčešće, bili u prednosti, bez obzira na trenutnu formu i plasman na
tabeli. Trenutno Trstenik napada sam vrh, Kopaonik pokušava da sačuva srpskoligaški status, favorita
nema, prštaće na sve strane.
– Odlazimo na noge tradicionalno neugodnom protivniku. Ovo je moj debi kao trenera u mečevima
sa Kopaonikom. Odlično smo startovali, iako ni u jednom od tri prethodna meča nismo nastupili u
kompletnom sastavu. Moram pohvaliti nekolicinu mladih igrača koji su uspešno zamenili starije kolege.
U Brusu mogu računati skoro na sve fudbalere i nadam se uspehu – rekao je trener Trsteničana Srđan
Gašić.
I dok Kopaonik i Trstenik PPT u Brusu biju bitku za bodove u srpskoligaškoj konkurenciji, u susretu
zone Zapad Poljoprivrednik iz Počekovine, za koji nastupa veliki broj trsteničkih fudbalera, dočekuje
FUD, pa će sutrašnji dan proteći u borbi na dva fronta.
Na veliko interesovanje za komšijski derbi trsteničkih ljubitelja fudbala, reagovao je i Sportski
savez opštine Trstenik i, kako nam je rekao predsednik Saveza, Radojko Pavlović, ako treba obezbediće se dva autobusa za navijače iz Trstenika.
M. Veselinović

