Мирољуб Веселиновић, дописник
„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 14. март 2015. год.

ФУДБАЛ
СРПСКА ЛИГА ИСТОК
Прави дерби тек у другом полувремену
АУТОГОЛ ГОСТИЈУ ЗА СЛАВЉЕ ТРСТЕНИЧАНА
ТРСТЕНИК ППТ – ТИМОК 1:0 (0:0)

ТРСТЕНИК – Гледалаца: 400. Судија: Александар Илић (Параћин) 7. Стрелац:
М. Васиљевић, (аутогол играча Тимока) у 71. минуту. Жути картони: Вукајловић,
Мајдевац (Трстеник ППТ), Голубовић, Костић (Тимок). Црвени картон: Костић
(Тимок) у 85. Минуту.
ТРСТЕНИК ППТ: Ђурић 7, Вукајловић 7,5, Адамац 7, Исаиловић 8, Џатић 7,
Каровић 7,5, Крњинац 7,5, Перчевић 6,5 (од 65. Мајдевац 7), Смиљковић 7 (од
89. Срејић -), Н. Васић 7,5, Н. Миловановић 7,5.
ТИМОК: Јовановић 6,5, Тодоровић 6,5, Спасовски 6, Лукић (од 70. Голубовић 6),
Андрејевић 7, Васиљевић 7, Јоновић 6,5 (од 82. Костић -), Стојиљковић 7,
Силађи 7, Каличанин 7,5, Јеленковић 6,5.
Играч утакмице: Исаиловић.
Дерби је оправдао очекивња
и задовољио гледаоце тек у
другом полувремену. Важност
меча сигурно је утицала да
ривали не покажу све што
умеју. Играло се
између
шеснаестераца и без иједне
праве прилике. Гости су били
нешто конкретнији и углавном су ударцима из даљине
покушавали да угрозе сигурног Ђурића. Права борба распламсала се у наставку утакмице. Домаћин је
кренуо жустрије и за само два минута извео неколико корнера, па је голман
гостију више пута био на великим мукама. И поред тога, гости су у 59. минуту
пропустили лепу прилику када је Силађи са десетак метара искоса шутирао за
мало поред гола.
Офанзива Трстеничана није јењавала. У 69. минуту Ненад Васић је, на
асистенцију Н. Миловановића, био у лепој прилици, али је шутирао право у
голмана. Само два минута касније гол одлуке и велико славље домаћина.
У великој гужви пред голом Јовановића оштро је шутирао Никола Миловановић
са седам-осам метара искоса са леве стране, ударац је голман гостију одлично
одбранио, на одбијену лопту је налетео играч гостију Андрејевић и у намери да
је избаци погодио право у ноге свог играча Васиљевића, лопта се просто
забила под пречку у мрежу. Трстеник је у 80. минуту могао да дуплира
предност. Шансу утакмице пропустио је Крњинац када је са ивице шеснаестерца шутирао високо преко гола.
М. Веселиновић

Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 14. mart 2015. god.

FUDBAL
SRPSKA LIGA ISTOK
Pravi derbi tek u drugom poluvremenu
AUTOGOL GOSTIJU ZA SLAVLJE TRSTENIČANA
TRSTENIK PPT – TIMOK 1:0 (0:0)

TRSTENIK – Gledalaca: 400. Sudija: Aleksandar Ilić (Paraćin) 7. Strelac: M. Vasiljević,
(autogol igrača Timoka) u 71. minutu. Žuti kartoni: Vukajlović, Majdevac (Trstenik PPT),
Golubović, Kostić (Timok). Crveni karton: Kostić (Timok) u 85. Minutu.
TRSTENIK PPT: Đurić 7, Vukajlović 7,5, Adamac 7, Isailović 8, Džatić 7, Karović 7,5,
Krnjinac 7,5, Perčević 6,5 (od 65. Majdevac 7), Smiljković 7 (od 89. Srejić -), N. Vasić
7,5, N. Milovanović 7,5.
TIMOK: Jovanović 6,5, Todorović 6,5, Spasovski 6, Lukić (od 70. Golubović 6),
Andrejević 7, Vasiljević 7, Jonović 6,5 (od 82. Kostić -), Stojiljković 7, Silađi 7,
Kaličanin 7,5, Jelenković 6,5.
Igrač utakmice: Isailović.
Derbi je opravdao očekivnja i
zadovoljio gledaoce tek u
drugom poluvremenu. Važnost
meča sigurno je uticala da
rivali ne pokažu sve što umeju.
Igralo se između šesnaesteraca i bez ijedne prave prilike.
Gosti su bili nešto konkretniji i
uglavnom su udarcima iz
daljine pokušavali da ugroze
sigurnog Đurića.
Prava borba rasplamsala se u nastavku utakmice. Domaćin je krenuo žustrije i za
samo dva minuta izveo nekoliko kornera, pa je golman gostiju više puta bio na
velikim mukama. I pored toga, gosti su u 59. minutu propustili lepu priliku kada je
Silađi sa desetak metara iskosa šutirao za malo pored gola.
Ofanziva Trsteničana nije jenjavala. U 69. minutu Nenad Vasić je, na asistenciju N.
Milovanovića, bio u lepoj prilici, ali je šutirao pravo u golmana. Samo dva minuta
kasnije gol odluke i veliko slavlje domaćina.
U velikoj gužvi pred golom Jovanovića oštro je šutirao Nikola Milovanović sa sedam-osam
metara iskosa sa leve strane, udarac je golman gostiju odlično odbranio, na odbijenu loptu
je naleteo igrač gostiju Andrejević i u nameri da je izbaci pogodio pravo u noge svog igrača
Vasiljevića, lopta se prosto zabila pod prečku u mrežu.

Trstenik je u 80. minutu mogao da duplira prednost. Šansu utakmice propustio je
Krnjinac kada je sa ivice šesnaesterca šutirao visoko preko gola.
M. Veselinović

