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ФУДБАЛ
СРПСКА ЛИГА ИСТОК
ТРСТЕНИК ППТ – РАДНИЧКИ (Св) 2:0 (0:0)
ТРСТЕНИК – Гледалаца 200. Судија: Бојаан Митровић (Пирот) 7.5. Стрелци:
Пецић у 85. и Радивојевић у 89. минуту. Жути картони: Милић и Симовић (Трстеник
ППТ), Барош (Раднички).
ТРСТЕНИК ППТ: Петровић -, Вукајловић 8, Г. Стојковић 7,5, Симовић 8,
Милић 7,5, Рајковић 7,5, Радивојевић 8, Б. Стојковић 7,5, Ристић 7, Вукосављевић
7,5 (од 90. Марковић -), Смиљковић 7 (од 75. Пецић 7,5).
РАДНИЧКИ: Мијајловић 7,5, Сташић 6,5, Аћимовић 6, Барош 6,5, Радојевић 6,
Синђелић 6,5, Илић (од 55. А. Милановић 6), Поповић 7, Никодијевић 6,5,
Стојановић 7, Ђокић 6,5.
Играч утаакмице: Душан Вукајловић.
Прву пролећну „тројку“ Трстеник ППТ је уписао тек
у четвртом покушају и то у дуелу са Свилајничанима,
традиционално неугодним ривалом. До заслужене
победе Трстеничани су дошли у самом финишу меча.
Домаћин је нападо од самог почетка и већ у 14.
минуту Радивојевић је, на додавање Рајковића, добро
шутирао, нешто искоса са леве стране, а голман
Мијајловић одлично реаговао. Најузбудљивији тренутци
првог полувремена ипак су се одиграли у непуна два минута крајем овог дела
утакмице. Домаћин је извео четири узастопна корнера и после једног од њих Бобан
Стојковић је захватио лопту главом, а штопер гостију Радојевић са гол линије
избацио лопту у поље.
Још жешће је домаћин атаковао у наставку. Ређала су се узбуђења пред голом
одличног Мијајловића. Голман гостију је у 69. минуту сјајно интервенисао на ударац
Ристића из непосредне близине, а минут касније Смиљковић се обрукао када је са
пет метра само окрзнуо добро упућену лопту Вукајловића са десне стране.
Мало је недостајало да гости казне промашаје
Трстеничана. Извели су неко-лико контри, а поготку су
били најближи у 81. минуту када је опасни Стојановић за
мало закаснио. Све је, међутим, на задовољство домаћих
играча и навијача, дошло на право место у последњих пет
минута. У 85. минуту Рајковић је једном дубинском
лоптом изиграо одбрану гостију, а Пецић у незадживом
продору преварио и голмана Мијајловића и погодио мрежу за велико славље. Минут
пре краја, млади Марко Радивојевић је са ивице шеснаестерца јаким ударцем
изненадио Мијајловића и оверио победу.
М. Веселиновић

