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ФУДБАЛ
Трстеник почео припреме са новим руководством,
добра атмосфера на терену; Славољуб Крњинац спортски директор
ТРСТЕНИК – Када је пре петнаест дана Стручни штаб трстеничког
српсколигаша на челу са Иваном Радивојевићем, помоћником Драгољубом
Павловићем и тренером голмана Мирком Гуџулићем извршио прозивку и кренуо
са припремама за наставак првенства, неочекивано је дошло до великих
турбуленција у клубу.
Досадашње руководство и председник Радован Милосављевић је, из
непознатих разлога и у незгодном тренутку, поднело оставку на све функције и
у великој мери угрозило нормално функционисање клуба.
У циљу превазилажења настале ситуације реаговала је Скупштина
клуба и за само десетак дана заказала, припремила и одржала ванредну
изборну седницу. Нови председник ФК Трстеник ППТ, је Михајло Поповић,
директор Електродистрибуције Трстеник. За председника Управног одбора
изабран је Зоран Наумовић, заменик је Драган Вуковић, а чланови УО су Зоран
Калановић, Славиша Карић, Љубиша Марковић и Живорад Пештерац.
Секретар је Жика Јаковљевић. На предлог фудбалера, Славољуб Крњинац,
некадашњи голман Трстеника, изабран је за спортског директора.
Новоизабрано руководство четворогодишњи мандат почиње са
амбициозним плановима.
- Наш основни цињ је да створимо што боље услове за рад, да обновимо
рад некадашње школе фудбала како би из сопствених редова стварали будуће
фудбалере који би чинили окосницу тима. Стабилност клуба и изградња
инфраструктуре нам је приоритет. Први корак ка Првој лиги је изградња новог
стадиона на локацији садашњег игралишта – рекао је Михајло Поповић одмах
после избора за председника.
Избором Славољуба Крњинца, једног од најбољих голмана Трстеника свих времена, за спортског директора, ФК Трстеник ППТ је много добио на
стручном плану.
- ФК Трстеник је клуб у коме сам започео каријеру и имам обавезу да, као
бивши фудбалер и човек са пуно искуства, на овој функцији дам пун допринос
напретку клуба. Желим да направим добру спону између играча и Стручног
штаба што ће бити у обостраном интересу – рекао је Крњинац, захваливши се
на избору.

1

Добро расположење пренето је и на терене Спортског центра у Трстенику
где пуном паром свакодневно ради више од 20 изабраника тренера Ивана
Радивојевића.

Детаљ са почетка припрема
Припреме су зашле у другу фазу и у првој провери Трстеничани су
одиграли нерешено са Металцем из Краљева (1:1), победили Слогу у Ћићевцу
са 6:0, а у Трстенику са прволигашем краљевачком Слогом одиграли нерешено
1:1 и пропустили прилику да забележе победу. У последња два меча савладан
је Трајал са 7:1 и Трудбеник из Сталаћа са 5:0.
Прелазни рок је при крају и све је већ познато. ФК Трстеник ППТ ће почети
наставак првенства без Николе Пецића, Александра Пантелића и Марјана
Лазића, а на њихова места конкурисаће тројица новајлија: Душан Вукајловић
(Борац, Бивоље), талентовани нападач Срђан Ристић из крушевачког Напретка
(позајмица) и повратник млади Марко Радивојевић из ОФК Београда, такође на
позајмицу.
М. Веселиновић
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