Мирољуб Веселиновић, дописник
„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 6. август 2014. год.

ФУДБАЛ
ПРИЈАТЕЉСКА УТАКМИЦА
ТРСТЕНИК ППТ – НАПРЕДАК 3:2 (2:1)

ТРСТЕНИК – Гледалаца: 250. Судија: Дарко Митровић (Трстеник). Стрелци:
Радмановац (аутогол) у 37, Н. Миловановић у 40 (из једанаестерца) и Арсић у 80. за
Трстеник ППТ, а Таи у 35. и Ристић у 90. минуту за Напредак. Жути картони: Симовић
(Трстеник ППТ), Таи (Напредак).
Ђурић, Вукајловић, Каровић, Г. Стојковић, Крњинац,
Љубисављевић, Милановић, Симовић, Исаиловић, Васић, Н. Миловановић. Играли су
још: Аздејковић, Перчевић, Јаковљевић, Милић, Дреновац, Матовић, Арсић, Адамац,
Радосављевић, Џатић.

ТРСТЕНИК

ППТ:

НАПРЕДАК: Јанковић, Луковић, Радмановац, Фримпонг, Белошевић, Вулић, С.

Петровић, Таи, Мајкл, Симић, Поповић. Играли су још: Стојановић, Станојевић,
Мајдевац, Ристић, М. Петровић, Бинић, Тодоровић.
У првој контролној утакмици пред
својим навијачима, Трстеник је
приказао најбољу партију и надиграо
комбиновани тим крушевачког суперлигаша. Пулени тренера Мирка Милутиновића су у првом полувремену,
одлично парирали агресивним гостима,
чак и први били у прилици да дођу у
вођство. У 20. минуту искусни Ненад
Васић је био у лепој прилици, после
проигравања Милановића, шутирао је за мало преко гола. Гости су ипак дошли у
вођство у 35. минуту. Бразилац Таи је сјајно извео слободни ударац са 18 метара и
погодио горњи леви угао Ђурића.
Потпуни преокрет уследио је у финишу полувремена. Само два минута касније,
Васић је после акције по десној страни упутио оштар центаршут у петерац гостију, а
Радмановац је неспретно захватио лопту и погодио сопствену мрежу. Већ у 40. минуту,
разиграни домаћин је дошао у вођство. Млади Никола Миловановић је незадрживо
ушао у шеснаестерац, а Луковић није имао други избор него да обори трстеничког
нападача. Са беле тачке Милпвановић је преварио Стојановића.
И у наставку, са измењеним саставима, Трстеник је био бољи., мада су прву
озбиљнију прилику пропустили гости у 63. минуту. Бинић се пред празним голом
спетљао. Домаћин је одмах узвратио и после пропуштених шанси Перчевића, успео да
дође до недостижних 3:1. Био је то најлепши моменат овог интересантног меча.
Дреновац је у 80. минуту идеално центрирао са леве стране, а захуктали Арсић је на
супротној страни захватио лопту волеј ударцем и савладо Стојановића. Прави евро гол.
Омалени Ристић је у 90. минуту искористио неопрезност домаће одбране и лако
савладао Аздејковића и ублажио пораз Напретка.
М. Веселиновић

Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 6. avgust 2014. god.

FUDBAL
PRIJATELJSKA UTAKMICA
TRSTENIK PPT – NAPREDAK 3:2 (2:1)

TRSTENIK – Gledalaca: 250. Sudija: Darko Mitrović (Trstenik). Strelci: Radmanovac
(autogol) u 37, N. Milovanović u 40 (iz jedanaesterca) i Arsić u 80. za Trstenik PPT, a Tai u
35. i Ristić u 90. minutu za Napredak. Žuti kartoni: Simović (Trstenik PPT), Tai (Napredak).
TRSTENIK PPT: Đurić, Vukajlović, Karović, G. Stojković, Krnjinac, Ljubisavljević,

Milanović, Simović, Isailović, Vasić, N. Milovanović. Igrali su još: Azdejković, Perčević,
Jakovljević, Milić, Drenovac, Matović, Arsić, Adamac, Radosavljević, Džatić.
NAPREDAK: Janković, Luković, Radmanovac, Frimpong, Belošević, Vulić, S. Petrović, Tai,

Majkl, Simić, Popović. Igrali su još: Stojanović, Stanojević, Majdevac, Ristić, M. Petrović,
Binić, Todorović.
U prvoj kontrolnoj utakmici pred
svojim navijačima, Trstenik je prikazao
najbolju partiju i nadigrao kombinovani
tim kruševačkog superligaša.
Puleni trenera Mirka Milutinovića su u
prvom poluvremenu, odlično parirali
agresivnim gostima, čak i prvi bili u
prilici da dođu u vođstvo. U 20. minutu
iskusni Nenad Vasić je bio u lepoj prilici,
posle proigravanja Milanovića, šutirao je
za malo preko gola. Gosti su ipak došli u
vođstvo u 35. minutu. Brazilac Tai je sjajno izveo slobodni udarac sa 18 metara i pogodio
gornji levi ugao Đurića. Potpuni preokret usledio je u finišu poluvremena. Samo dva minuta
kasnije, Vasić je posle akcije po desnoj strani uputio oštar centaršut u peterac gostiju, a
Radmanovac je nespretno zahvatio loptu i pogodio sopstvenu mrežu. Već u 40. minutu,
razigrani domaćin je došao u vođstvo. Mladi Nikola Milovanović je nezadrživo ušao u
šesnaesterac, a Luković nije imao drugi izbor nego da obori trsteničkog napadača. Sa bele
tačke Milpvanović je prevario Stojanovića.
I u nastavku, sa izmenjenim sastavima, Trstenik je bio bolji., mada su prvu ozbiljniju
priliku propustili gosti u 63. minutu. Binić se pred praznim golom spetljao. Domaćin je
odmah uzvratio i posle propuštenih šansi Perčevića, uspeo da dođe do nedostižnih 3:1. Bio je
to najlepši momenat ovog interesantnog meča. Drenovac je u 80. minutu idealno centrirao sa
leve strane, a zahuktali Arsić je na suprotnoj strani zahvatio loptu volej udarcem i savlado
Stojanovića. Pravi evro gol.
Omaleni Ristić je u 90. minutu iskoristio neopreznost domaće odbrane i lako savladao
Azdejkovića i ublažio poraz Napretka.
M. Veselinović

