Мирољуб Веселиновић, дописник
„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 17. октобар 2016. год.

ФУДБАЛ
У ТРСТЕНИКУ 14. МЕМОРИЈАЛ „ЉУБОМИР ВУКАДИНОВИЋ“
ВЕТЕРАНИ ПОНОВО У ЧАСТ ВЕЛИКАНА СРПСКОГ СПОРТСКОГ НОВИНАРСТВА

Захваљујући Удружењу фудбалских ветерана Трстеника, у граду на Западној
Морави, свечаношћу и утакмицама некадашњих фудбалских асова, биће настављена једна светла традиција посвећена Љубомиру Вукадиновићу легенди
Трстеника „Политике“ и српског спортског новинарства.
Меморијални турнир обновљен је после четири године и на 14. по реду у среду
19. октобра 2016. учествоваће ветерани Црвене звезде, Радничког из Ниша,
крушевачког Напретка и домаћина Трстеника ППТ. После дочека екипа, Турнир ће
почети у 13 часова полуфиналним мечевима: Трстеник ППТ – Црвена звезда и
Раднички – Напредак. Победници из ових мечева бориће се за пехар листа
Политика, генералног покровитеља ове манифестације. Организатор Меморијалног турнира је удружење фудбалских ветерана Трстеника, а покровитељи су
још „ППТ Наменска“, Туристичка организација Општине Трстеник и ФК Трстеник ППТ.
Да подсетимо, први Меморијал „Љубомир Вукадиновић“ одржан је 18. и 19.
марта 1980. и трајао без прекида до 1990. године. Настављен је тек 2002. да би
последњи био одржан октобра 2012. на коме су први пут учествовали ветерани.
На досадашњим турнирима, поред домаћина, учествовали су најбољи тимови
Црвене звезде, нишког и крагујевачког Радничког, Рад, Обилић, крушевачки
Напредак, Борац из Чачка, Војводина, Земун и Смедерево и тимови из бивше
Југославије – сплитски Хајдук, Осијек, Вележ, Вардар, сарајевски Железничар и
подгоричка Будућност.
Пехар „Политике“ до сада су освајали Црвена звезда и нишки Раднички по три
пута, два пута Осијек, а по једном Напредак, Вардар, Земун, Обилић и последњи
пут ветерани Напретка из Крушевца.
М. Веселиновић

Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 17. oktobar 2016. god.

FUDBAL
U TRSTENIKU 14. MEMORIJAL „LJUBOMIR VUKADINOVIĆ“
VETERANI PONOVO U ČAST VELIKANA SRPSKOG SPORTSKOG NOVINARSTVA

Zahvaljujući Udruženju fudbalskih veterana Trstenika, u gradu na Zapadnoj Moravi,
svečanošću i utakmicama nekadašnjih fudbalskih asova, biće nastavljena jedna svetla
tradicija posvećena Ljubomiru Vukadinoviću legendi Trstenika „Politike“ i srpskog
sportskog novinarstva.
Memorijalni turnir obnovljen je posle četiri godine i na 14. po redu u sredu 19. oktobra
2016. učestvovaće veterani Crvene zvezde, Radničkog iz Niša, kruševačkog Napretka i
domaćina Trstenika PPT. Posle dočeka ekipa, Turnir će početi u 13 časova polufinalnim
mečevima: Trstenik PPT – Crvena zvezda i Radnički – Napredak. Pobednici iz ovih
mečeva boriće se za pehar lista Politika, generalnog pokrovitelja ove manifestacije.
Organizator Memorijalnog turnira je udruženje fudbalskih veterana Trstenika, a
pokrovitelji su još „PPT Namenska“, Turistička organizacija Opštine Trstenik i FK Trstenik PPT.
Da podsetimo, prvi Memorijal „Ljubomir Vukadinović“ održan je 18. i 19. marta 1980. i
trajao bez prekida do 1990. godine. Nastavljen je tek 2002. da bi poslednji bio održan
oktobra 2012. na kome su prvi put učestvovali veterani.
Na dosadašnjim turnirima, pored domaćina, učestvovali su najbolji timovi Crvene
zvezde, niškog i kragujevačkog Radničkog, Rad, Obilić, kruševački Napredak, Borac iz
Čačka, Vojvodina, Zemun i Smederevo i timovi iz bivše Jugoslavije – splitski Hajduk,
Osijek, Velež, Vardar, sarajevski Železničar i podgorička Budućnost.
Pehar „Politike“ do sada su osvajali Crvena zvezda i niški Radnički po tri puta, dva
puta Osijek, a po jednom Napredak, Vardar, Zemun, Obilić i poslednji put veterani
Napretka iz Kruševca.
M. Veselinović

