Досадашњи учесници
и освајачи турнира

ОРГАНИЗАЦИОНИ
ОДБОР ТУРНИРА

ПРОГРАМ
и учесници турнира

Председник: Зоран Наумовић - УФВТ

УЧЕСНИЦИ:

Потпредседник: Слободан Марковић - УФВТ

Црвена звезда, Београд
Раднички, Ниш

Чланови одбора:

Напредак, Крушевац
Трстеник-ППТ, Трстеник

Анђелка Атанасковић,
дирeктор ППТ-Наменска
Милан Милић - УФВТ
Дане Чајетинац, председник ФК "ТС-ППТ"
1980. године
1. Раднишки - Ниш
2. Напредак - Крушевац
3. Борац - Чачак
4. Прва петолетка
1982. године
1.Црвена звезда - Београд
2.Напредак - Крушевац
3.Раднички - Крагујевац
4.Борац - Чачак
5.Прва петолетка
1984. године
1. Вардар-Скопље
2. Раднички - Ниш
3. Војводина - Нови Сад
4. Прва петолетка
1986. године
1. Раднички - Ниш
2. Рад - Београд
3. Будућност - Титоград
4. Прва петолетка
1988. године
1. Црвена звезда - Београд
2. Борац - Чачак
3. Напредак - Крушевац
4. Прва петолетка
1990. године
1. Земун
2. Напредак - Крушевац
3. Прва петолетка
4. ОФК Београд
2012. године
1. Црвена звезда - Београд
2. Напредак - Крушевац
3. Трстеник - ППТ

Славољуб Крњинац,
спортски директор ФК "Трстеник-ППТ"
Дејан Апостоловић, ФК "Трстеник-ППТ"
1981. године
1. Напредак - Крушевац
2. Раднишки - Ниш
3. Прва петолетка
4. Борац - Чачак
1983. године
1. Осијек
2. Хајдук - Сплит
3. Селекција Моравско- шумадијске зоне
4. Прва петолетка
1985. године
1. Црвена звезда - Београд
2. Напредак - Крушевац
3. Вележ - Мостар
4. Прва петолетка

Нада Сарић, члан већа СО ТС за спорт

Сатница турнира:

УДРУЖЕЊЕ
ФУДБАЛСКИХ ВЕТЕРАНА
ТРСТЕНИК

Среда, 19.10.2016. године

11:00 Дочек и пријем гостију

Влада Јефтић, директор ТОТС

13:00 Свечано отварање турнира

Добривоје Боби Јанковић,
спортски новинар "Политике"

13:30 Трстеник-ППТ - Црвена звезда

Мирољуб Веселиновић,
дописник "Спортског журнала"

14:45 Раднички - Напредак

Александар Ђалић,
главни и одговорни уредник РТВ ТС

16:00 Финална утакмица

(победници прве и друге утакмице)

Радивоје Павловић,
почасни члан управе клуба и бивши фудбалер

17:00 Додела признања

Слободан Миливојевић,
почасни члан управе клуба и бивши фудбалер

18:30 Заједничка вечера

Војислав Челиковић,
уредник сајта www.trstenicani.rs

МЕМОРИЈАЛНИ ФУДБАЛСКИ
ТУРНИР ВЕТЕРАНА

1987. године
1. Осијек
2. Жељезничар - Сарајево
3. Прва петолетка
4. Нови Пазар

ЉУБИША
ВУКАДИНОВИЋ

1989. године
1. Раднички - Ниш
2. Црвена звезда - Београд
3. Рад - Београд
4. Прва петолетка
2002. године
1. Обилић - Београд
2. Сартид - Смедерево
3. Раднички - Ниш
4. Прва петолетка

Т Р СТ Е Н И К

19. октобар 2016
ТРСТЕНИК

Билтен припремили и уредили:
Мирољуб Веселиновић
Александар Ђалић
Слободан Марковић
штампа

М-graf

Трстеник

2016.

POLITIKA

Меморијални турнир
у знаку сећања на "златно перо"
југословенског новинарства
После 14 година паузе, вредна и агилна
УФВТ на челу са председником Зораном
Наумовићем и директором Слободаном
Марковићем, одлучила је да поново у нашем
граду заживи спортски догађај који је
својевремено важио за један од најзначајнијих
турнира у Југославији.

Име Љубише Вукадиновића, уредника
спортске рубрике Политике, првог спортског
пера Југославије, познато је широм наше
земље и света. Иначе, рођен је у Трстенику и
у првим годинама после Првог светског рата,
када је фудбал у Трстенику био у оснивању,
дао је одређени допринос његовом развоју у
овом граду, а једно време играо је у првом
формираном клубу у Трстенику.
Покровитељ овог турнира је наша
информативна кућа "Политика" чији је
уредник и новинар дуго година био и наш
суграђанин покојни Љубиша Вукадиновић.
Организација турнира поверена је УФВТ.
Победник овог турнира добиће прелазни
пехар а најбољи фудбалер турнира, по одлуци
специјалног жирија састављеног од представника "Политике", новинара и спортских
радника Трстеника, добиће пригодан поклон.
Овим турниром, садашња генерација ФК
"Трстеник-ППТ" имаће прилике да на делу
види и одмери снаге са ветеранима наших
прволигашких екипа, а то су: Црвена звезда,
Раднички и Напредак.

Деведесет година фудбала
у Трстенику
Прва фудбалска лопта закотрљала се у
Трстенику пре више од 90 година. Прва фудбалска
дружина основана је од ђака и радника и носила је
име "Раднички", а затим "Трговачки" и
"Танкосић". Већ 1926. године формиран је први
клуб који је носио назив "Хајдук Вељко" чија је
клупска боја била зелена. Клуб је тада бележио
солидне резултате такмичећи се у фудбалском
подсавезу Крушевац који су сачињавали, поред
осталих, и екипе "Цар Лазар" и "Обилићево" из
Крушевца, као и "Ибар" и "Морава" из Краљева.

Пре Другог светског рата клуб мења име у
Трађански", а затим у "Југ Богдан", да би после
ослобођења, тачније 1946. године добио име
"Чајка", по народном хероју Миодрагу Чајетинцу.
После више година егзистирања и такмичења
од округа до Српске лиге, клуб добија име
"Морава", затим "Трстеник", да би добио име које и
данас носи - "Трстеник - ППТ".
Данас се ФК "Трстеник-ППТ" такмичи у
Српској лиги, група "ИСТОК", где после девет кола
заузима треће место на табели.

ФК "ТРСТЕНИК-ППТ" 2016 године

ТРСТЕНИК - ГРАД ДОМАЋИН

Након освајања 15. места у Српској лиги ИСТОК у сезони 2015/2016. за ФК "ТрстеникППТ" наступили су тешки тренуци због
неизвесности око опстанка у лиги, односно
селидбе у нижи ранг такмичења, долази до
промене руководства клуба.
У августу месецу изабрана је нова Управа од
вредних и амбициозних људи, спремних да овај
клуб врате на некадашње стазе успеха. За новог
председника изабран је Дане Чајетинац a директор
Клуба је Славољуб Крњинац. За шефа стручног
штаба изабран је Иван Радивојевић.
Данас у Клубу постоје четири такмичарске
селекције, почев од пионира, кадета, омладинаца
и сениора са укупно 100 фудбалера.
При клубу успешно ради и Школа фудбала
"Југ Богдан" која је основана 1992. године на
иницијативу тадашњег спортског директора Свете
Јовановића и у којој ради више од 150 дечака под
надзором шесторице тренера, а којом руководи
Драгољуб Павловић .
Сениорска екипа се такмичи у Српској лиги
"ИСТОК" а кадети и омладинци у Регионалним
лигама региона Источне Србије.
У Српској лиги "ИСТОК" одиграно је девет
кола. Трстеничани заузимају завидно треће место
на табели. Предводник ове младе и неискусне
екипе је Ненад Васић, капитен, први стрелац тима
који својим понашањем и залагањем, како на
терену тако и ван њега, даје пример млађим
саиграчима како се бране боје клуба.

Подручје општине Трстеник захвата
површину од 448 квадратних километара.
Налази се у долини Западне Мораве, између
Гоча и Гледићких планина. Град Трстеник је
на 21. степену источно од Гринича, 43,5
степену северне географске ширине и на 181.
метру надморске висине, на десној обали
Западне Мораве. Општина броји око 54.000
становника, а град Трстеник око 16.000.
Као име, Трстеник се помиње у средњем
веку, а као варошица на данашњем месту од
времена Кнеза Милоша. Крајем XIX века и
почетком XX века, захваљујући тадађњем
председнику општине Васи Анђелковићу,
изграђена је нова трстеничка црква посвећена
Светој Тројици и гвоздени мост на Морави
који је срушен у НАТО агресији 30. априла
1999. године. До Другог светског рата
Трстеник је био трговачко-занатлијски град и
административни центар коме је гравитирао
велики број села са обе стране Западне
Мораве, Левча и Жупе александровачке. По
завршетки рата Трстеник нагло мења свој
изглед и захваљз'јући изградњи индустрије
хидраулике и пнеуматике "Прва петолетка"
постаје значајан индустријски, а затим,
захваљујући производњи лозних калемова и
пољопривредни центар, са многим културноисторијским специфичностима у свом
окружењу.
У околини Трстеника, код села Пољна,
налази се један од најстаријих неолитских
локалитета, Благотин (око 8000 година), док
је у непосредној близини града манастир
Љубостиња из XIV века, задужбина кнегиње
Милице, а такође значајан средњевековни
споменик је и манастир Велуће.
Трстеник је данас познат и по богатим
културним садржајима. Трстеник има своју
радио и телевизију, као и више васпитнообразовних установа од којих су у граду три
основне, две средње и једна виша школа.
Развој спорта у трстеничкој општини
датира од завршетка Првог светског рата,
када је основан фудбалски клуб "Хајдук
Вељко" а затим Соколско и Скаутско друштво.
После Другог светског рата формирају се
рукометни, боксерски, шаховски, одбојкашки,
куглашки, атлетски, карате и аеро клуб, као и
планинарско и извиђачко друштво. Данас се у
Трстенику, укључујући и сеоске средине на
територији општине, активно бави спортом
велики број младих људи, који постижу
значајне резултате у атлетици, стоном тенису,
фудбалу, кошарци, рукомету и осталим
спортским дисциплинама.
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