Одлична партија Трстеничана у Мрштанама

МИЛОВАНОВИЋ СРУШИО ПРОГНОЗЕ
Мрштане – Стадион: СЦ Орион. Гледалаца: 500. Судија: Александар Илић
(Параћин) 6. Сгрелац: Миловановић у 85. минуту. Жути картони: Марковић
(Моравац Орион), Савић, Миловановић (Трстеник ППТ).
МОРАВАЦ: М. Митровић 7, Илић 5,5, Петровић - (Младеновић 7), Марковић
6,5, Цекић 6, Ценић 6, Н. Митровић 6,5 (Ђорђевић -), Стаменковић 6, Милић 6,5
(Митровић -), Трајковић 7, Николић 7.
ТРСТЕНИК ППТ: Аздејковић 7, Вукајловић 6, Стојковић 6,5, Савић 6,5, Милић
7 (Перчевић -), Рајковић 7, Љубисављевић 6,5, Симовић 6, Каровић 6
(Милановић -), Вукосављевић 6,5, Миловановић 7.
Играч утакмице: Н. Миловановић, Трстеник ППТ.
Трстеничани су дефинитивно постали „специјалисти“
да Мрштанчане завију у црно.
У јуну су им на нишком
Бубњу, готово на идентичан
начин, поготком после контранапада у завршници, преотели пехар најбољег у Kупy
ФС РИС па већ у среду чекају
на свом терену, екипу прволигаша из Зајечара.
И на одлично припремљеном терену СЦ Орион, Трстеничани су данас
остварили победу минималним резултатом, срушили све прогнозе и осећања
самоуверених домаћина и однели кући сва три бода.
Није оправдање како је недеља био непоновљиво слаб дан готово целог
састава домаћина. Екипа која је после победе у Лесковцу најавила борбу за
прво место, сад се мучила да дође до прилике, а када би се она и указала као у
случају капитена Трајковића или Николића, реализација jе изостала, a голман
Аздејковић успевао да cачува своју мрежу нетакнутом.
По неписаном правилу, после неискоришћених шанси Мрштанчана у 59. и
75. минуту, пет минута пре истека регуларног дела угакмице, гости су
захваљујући лепом дриблингу, а потом и прецизном ударцу Николе
Миловановића, што га је и препоручило за јунака утакмице, стигли до вођства
које су са лакоћом сачували и после надокнаде времена.
Дописник „Спортског ЖУРНАЛА“

Д-Ст.

Odlična partija Trsteničana u Mrštanama

MILOVANOVIĆ SRUŠIO PROGNOZE
Mrštane – Stadion: SC Orion. Gledalaca: 500. Sudija: Aleksandar Ilić (Paraćin) 6.
Sgrelac: Milovanović u 85. minutu. Žuti kartoni: Marković (Moravac Orion), Savić,
Milovanović (Trstenik PPT).
MORAVAC: M. Mitrović 7, Ilić 5,5, Petrović - (Mladenović 7), Marković 6,5, Cekić
6, Cenić 6, N. Mitrović 6,5 (Đorđević -), Stamenković 6, Milić 6,5 (Mitrović -),
Trajković 7, Nikolić 7.
TRSTENIK PPT: Azdejković 7, Vukajlović 6, Stojković 6,5, Savić 6,5, Milić 7
(Perčević -), Rajković 7, Ljubisavljević 6,5, Simović 6, Karović 6 (Milanović -),
Vukosavljević 6,5, Milovanović 7.
Igrač utakmice: N. Milovanović, Trstenik PPT.
Trsteničani su definitivno
postali „specijalisti“ da Mrštančane zaviju u crno. U junu su im
na niškom Bubnju, gotovo na
identičan način, pogotkom posle
kontranapada u završnici, preoteli pehar najboljeg u Kupy FS
RIS pa već u sredu čekaju na
svom terenu, ekipu prvoligaša iz
Zaječara.
I na odlično pripremljenom terenu SC Orion, Trsteničani su danas ostvarili pobedu
minimalnim rezultatom, srušili sve prognoze i osećanja samouverenih domaćina i
odneli kući sva tri boda.
Nije opravdanje kako je nedelja bio neponovljivo slab dan gotovo celog sastava
domaćina. Ekipa koja je posle pobede u Leskovcu najavila borbu za prvo mesto, sad
se mučila da dođe do prilike, a kada bi se ona i ukazala kao u slučaju kapitena
Trajkovića ili Nikolića, realizacija je izostala, a golman Azdejković uspevao da cačuva
svoju mrežu netaknutom.
Po nepisanom pravilu, posle neiskorišćenih šansi Mrštančana u 59. i 75. minutu,
pet minuta pre isteka regularnog dela ugakmice, gosti su zahvaljujući lepom
driblingu, a potom i preciznom udarcu Nikole Milovanovića, što ga je i preporučilo za
junaka utakmice, stigli do vođstva koje su sa lakoćom sačuvali i posle nadoknade
vremena.
Dopisnik „Sportskog ŽURNALA“

D-St.

