Мирољуб Веселиновић, дописник
„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 3. јануар 2018. год.

Трстеник изабрао и прогласио најбоље
спортисте и клубове за 2017. годину
По традицији, спортски Трстеник је, у Нову 2018. ступио свечано, манифестацијом проглашења најбољих спортиста, тренера, спортских радника и
клубова у 2017. години. Свечаност је одржана у холу Дома културе, у
организацији Спортског Савеза и РТВ Трстеник, а под покровитељством
Општине Трстеник.
За спортисту године у сениорској конкуренцији проглашен је кошаркаш
Предраг Пеђа Милетић, члан аустријског Бундес лигаша „Клостернојбург Дукес“
из Беча, који је у сезони 2016/2017. наступајући за клуб „БЦ Халман Виена“
проглашен за најбољег играча Бундес лиге Аустрије. Иначе, Милетић, рођени
Трстеничанин, каријеру је почео у КК Прва петолетка и у Трстенику провео
четири године. У том периоду трстеничка кошарка је забележила један од
највећих успеха у историји клуба пласманом у прву Б савезну лигу. После
одласка из Трстеника
Предраг Милетић је са успепхом бранио боје
крушевачког Напретка и Радничког из Крагујевца, кога је водио наш познати
стручњак Мирослав Мута Николић. Интернационалну каријеру започео је у
Украјини, а преко Румуније, наставио у Бундес лиги Аустрије.
У конкуренцији сениора друго место припало је Владимиру Савићу, члану
клуба спортова снаге „Хук“ из Трстеника. Овај трстенички атлета државни је
првак у спортском обарању руке и освајач више медаља на европским и
светским куповима. Треће место на сенорској листи припало је Александри
Ђорђевић из карате клуба Прва петолетка. Александра је члан државне
репрезентације, првак Србије у катама, шампион Купа Србије и првак Лиге
шампиона.
Иванa Недељковић, Карате клуб Прва петолетка, по пети пут узастопно је
најбоља у јуниорској конкуренцији. У години када прелази у сениоре остварила
је врхунске резултате. Државна је репрезентативка, првак Србије у катама,
шампион Купа Србије и Лиге шампиона и учесница Европског првенства у
Холандији и Светског првенства у Тревизу. Други је, такође, каратиста из Прве
петолетке Милан Чакарановић, члан репрезентације Србије и петопласирани у
борбама са тимом Србије на светском првенству у Тревизу. Тања Петровић,
кадеткиња куглашког клуба Прва петолетка је трећа. После шест одржаних
купова у својој конкуренцији заузела прво место и била је у саставу кадетске
репрезентације у припремама за Светско првенство.
Млада кошаркашица Софија Сарић, чланица КК Трстеник, је најбоља у
пионисркој конкуренцији. У Другој лиги-Југ сениорки, Софија је са великим
успехом предводила своју екипу. Најбољи је стрелац екипе са просеком од 25
поена по утакмици, а на државном првенству за пионире остварила је просек од
43,6 поена по утакмици. На добром путу је да заигра за национални тим. Други
на листи пионира је каратиста Никола Христов, репрезентативац Србије у
борбама и катама, а трећи је Јанко Трошић, члан стонотениског клуба
„Грабовац Спин“.

Специјална признања додељена су младим трстеничанима који су са
великим успехом наступали у клубовима ван Трстеника. Једно је добила 15-то
годишња Кристина Трошић, куглашица Јагодине и њен вршњак Лука Јанковић,
члан пливачког клуба Напредак из Крушевца.
Кошаркашки клуб Трстеник проглашен је за најбољи спортски колектив за
2017. годину. Младе трстеничке кошаркашице са успехом су наступале у Другој
лиги-Југ иако у свом саставу наступају са већином пионирки. Ова екипа има
велику перспективу и тренутно су две играчице на прагу репрезентације Србије.
Успеси Карате клуба су донели друго мето овом вредном колективу, а на
трећем месту се заслужено нашао најмлађи трстенички спортски колектив Клуб
спортова снаге „Хук“ из Трстеника.
У школском спорту највише успеха имала је ОШ „Живадин Апостоловић“,
друга је гимназија „Вук Караџић“, а трећа Техничка школа из Трстеника.
За најбољег тренера године проглашен је Драган Ристић, учитељ
најмлађих трстеничких кошаркашица. Други је тренер рукометаша Милан
Ђорђевић, а трећи Радиша Ристић, из Одбојкашког клуба „Кнегиња Милица“.
Дејан Апостоловић, председник ФК Трстеник ППТ, најуспешнији је
спортски радник у Трстенику за 2017. годину, а признања су добили Звездан
Ђурђевић, члан Управног одбора РК Прва петолетка и Бојан Декић, члан
Управног одбора КК Трстеник.
Спортски савез Трстеника и Комисија за избор најбољих спортиста
Општине Трстеник доделио је специјална признања за дугогодишњи свеукупни
допринос развоју спорта у Трстенику. Постхумно признање је припало
Верољубу Манџукићу (1950-2017) једном од најтрофејних трстеничких боксера
и једном од тренера женске боксерске репрезентацијеСрбије.
Плакета за вишегодишњи и немерљив допринос у развоју спорта и
стварању повољног спортског амбијента на подручју општине Трстеник,
припала је фабрици „ППТ ТМО“ ад Трстеник и Александру Ђалићу, главном и
одговорном уреднику РТВ Трстеник.
Захвалнице за допринос развоја спорта у Трстенику додељен је
установама и предузећима као и појединмцима. Међу награђенима су
Добривоје Алексић (одбојка) и наш колега Никола Стаменић, новинар
„Спортског Журнала“.
М. Веселиновић

Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 3. januar 2018. god.

Trstenik izabrao i proglasio najbolje
sportiste i klubove za 2017. godinu
Po tradiciji, sportski Trstenik je, u Novu 2018. stupio svečano, manifestacijom
proglašenja najboljih sportista, trenera, sportskih radnika i klubova u 2017. godini.
Svečanost je održana u holu Doma kulture, u organizaciji Sportskog Saveza i RTV
Trstenik, a pod pokroviteljstvom Opštine Trstenik.
Za sportistu godine u seniorskoj konkurenciji proglašen je košarkaš Predrag
Peđa Miletić, član austrijskog Bundes ligaša „Klosternojburg Dukes“ iz Beča, koji je u
sezoni 2016/2017. nastupajući za klub „BC Halman Viena“ proglašen za najboljeg
igrača Bundes lige Austrije. Inače, Miletić, rođeni Trsteničanin, karijeru je počeo u KK
Prva petoletka i u Trsteniku proveo četiri godine. U tom periodu trstenička košarka je
zabeležila jedan od najvećih uspeha u istoriji kluba plasmanom u prvu B saveznu
ligu. Posle odlaska iz Trstenika Predrag Miletić je sa uspephom branio boje
kruševačkog Napretka i Radničkog iz Kragujevca, koga je vodio naš poznati
stručnjak Miroslav Muta Nikolić. Internacionalnu karijeru započeo je u Ukrajini, a
preko Rumunije, nastavio u Bundes ligi Austrije.
U konkurenciji seniora drugo mesto pripalo je Vladimiru Saviću, članu kluba
sportova snage „Huk“ iz Trstenika. Ovaj trstenički atleta državni je prvak u sportskom
obaranju ruke i osvajač više medalja na evropskim i svetskim kupovima. Treće mesto
na senorskoj listi pripalo je Aleksandri Đorđević iz karate kluba Prva petoletka.
Aleksandra je član državne reprezentacije, prvak Srbije u katama, šampion Kupa
Srbije i prvak Lige šampiona.
Ivana Nedeljković, Karate klub Prva petoletka, po peti put uzastopno je najbolja
u juniorskoj konkurenciji. U godini kada prelazi u seniore ostvarila je vrhunske
rezultate. Državna je reprezentativka, prvak Srbije u katama, šampion Kupa Srbije i
Lige šampiona i učesnica Evropskog prvenstva u Holandiji i Svetskog prvenstva u
Trevizu. Drugi je, takođe, karatista iz Prve petoletke Milan Čakaranović, član
reprezentacije Srbije i petoplasirani u borbama sa timom Srbije na svetskom
prvenstvu u Trevizu. Tanja Petrović, kadetkinja kuglaškog kluba Prva petoletka je
treća. Posle šest održanih kupova u svojoj konkurenciji zauzela prvo mesto i bila je u
sastavu kadetske reprezentacije u pripremama za Svetsko prvenstvo.
Mlada košarkašica Sofija Sarić, članica KK Trstenik, je najbolja u pionisrkoj
konkurenciji. U Drugoj ligi-Jug seniorki, Sofija je sa velikim uspehom predvodila svoju
ekipu. Najbolji je strelac ekipe sa prosekom od 25 poena po utakmici, a na državnom
prvenstvu za pionire ostvarila je prosek od 43,6 poena po utakmici. Na dobrom putu
je da zaigra za nacionalni tim. Drugi na listi pionira je karatista Nikola Hristov,
reprezentativac Srbije u borbama i katama, a treći je Janko Trošić, član
stonoteniskog kluba „Grabovac Spin“.

Specijalna priznanja dodeljena su mladim trsteničanima koji su sa velikim
uspehom nastupali u klubovima van Trstenika. Jedno je dobila 15-to godišnja Kristina
Trošić, kuglašica Jagodine i njen vršnjak Luka Janković, član plivačkog kluba
Napredak iz Kruševca.
Košarkaški klub Trstenik proglašen je za najbolji sportski kolektiv za 2017.
godinu. Mlade trsteničke košarkašice sa uspehom su nastupale u Drugoj ligi-Jug iako
u svom sastavu nastupaju sa većinom pionirki. Ova ekipa ima veliku perspektivu i
trenutno su dve igračice na pragu reprezentacije Srbije. Uspesi Karate kluba su
doneli drugo meto ovom vrednom kolektivu, a na trećem mestu se zasluženo našao
najmlađi trstenički sportski kolektiv Klub sportova snage „Huk“ iz Trstenika.
U školskom sportu najviše uspeha imala je OŠ „Živadin Apostolović“, druga je
gimnazija „Vuk Karadžić“, a treća Tehnička škola iz Trstenika.
Za najboljeg trenera godine proglašen je Dragan Ristić, učitelj najmlađih
trsteničkih košarkašica. Drugi je trener rukometaša Milan Đorđević, a treći Radiša
Ristić, iz Odbojkaškog kluba „Kneginja Milica“.
Dejan Apostolović, predsednik FK Trstenik PPT, najuspešniji je sportski radnik
u Trsteniku za 2017. godinu, a priznanja su dobili Zvezdan Đurđević, član Upravnog
odbora RK Prva petoletka i Bojan Dekić, član Upravnog odbora KK Trstenik.
Sportski savez Trstenika i Komisija za izbor najboljih sportista Opštine Trstenik
dodelio je specijalna priznanja za dugogodišnji sveukupni doprinos razvoju sporta u
Trsteniku. Posthumno priznanje je pripalo Veroljubu Mandžukiću (1950-2017)
jednom od najtrofejnih trsteničkih boksera i jednom od trenera ženske bokserske
reprezentacijeSrbije.
Plaketa za višegodišnji i nemerljiv doprinos u razvoju sporta i stvaranju
povoljnog sportskog ambijenta na području opštine Trstenik, pripala je fabrici „PPT
TMO“ ad Trstenik i Aleksandru Đaliću, glavnom i odgovornom uredniku RTV Trstenik.
Zahvalnice za doprinos razvoja sporta u Trsteniku dodeljen je ustanovama i
preduzećima kao i pojedinmcima. Među nagrađenima su Dobrivoje Aleksić (odbojka)
i naš kolega Nikola Stamenić, novinar „Sportskog Žurnala“.
M. Veselinović

