Мирољуб Веселиновић, дописник
„Журнала“ из Трстеника

Трстеник, 3. март 2015. год.

ФУДБАЛ
Млади дефанзивац Трстеника се опоравио од повреде колена
НОВИ ПОЧЕТАК НЕМАЊЕ ЉУБИСАВЉЕВИЋА
Немања Љубисављевић (18), дефанзиавац
Трстеника ППТ се, после седмомесечне
паузе због повреде, вратио на терен и
почео припреме за наставак сезоне.
Млади Љубисављевић је, на припремној утакмици против Напретка 6. августа
прошле године, задобио тешку повреду
колена, а месец дана касније морао је у
Нови Сад на операцију предњих
укрштених лигамената и менискуса.
Хирушки захват успешно је обавио
професор др Мирослав Миланков.
– Убрзо после операције започео сам
тромесечну рехабилитацију у медицинском центру „Меркур“ у Врњачкој Бањи,
а у децембру о мом опоравку бринуо се
физијатар Саша Милетић из Крушевца.
Са вежбама и опоравком наставио сам у
Физио Центру у Београду и већ у фебруару почео самостално да радим у оквиру
припрема Трстеника за наставак сезоне –
каже Љубисављевић; са пуно оптимизма
истиче да се зажелео фудбала и својих
другара и да једва чека да поново заузме место штопера.
Немања је 26. новембра прошле године напуниио 18 година и већ трећу сезону је
стандардни првотимац трстеничког српсколигаша. Рођени је Трстеничан и потиче из
спортске породице. Отац Горан је својевремено, такође наступао за Трстеник и био један од
најбољих одбрамбених фудбалера. Млади Љубисављевић је прошао све селекције ФК
Трстеник. Дебитовао је за први тим са 16 година и пет дана; на куп утакмици против
Благотина из Пољне и голом у дебију постао један од најмлађих стрелаца.
Опоравку Љубисављевића и повратку на терен обрадовали су се сви љубитељи фудбала у
Трстенику, а посебно шеф стручног штаба Срђан Гашић који, после одласка Горана
Стојковића и неизвесног статуса Милана Милића, има доста проблема са задњом линијом
тима.
М. Веселиновић
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Miroljub Veselinović, dopisnik
„Žurnala“ iz Trstenika

Trstenik, 3. mart 2015. god.

FUDBAL
Mladi defanzivac Trstenika se oporavio od povrede kolena
NOVI POČETAK NEMANJE LJUBISAVLJEVIĆA
Nemanja Ljubisavljević (18), defanziavac
Trstenika PPT se, posle sedmomesečne
pauze zbog povrede, vratio na teren i počeo
pripreme za nastavak sezone.
Mladi Ljubisavljević je, na pripremnoj
utakmici protiv Napretka 6. avgusta prošle
godine, zadobio tešku povredu kolena, a
mesec dana kasnije morao je u Novi Sad na
operaciju prednjih ukrštenih ligamenata i
meniskusa. Hiruški zahvat uspešno je obavio
profesor dr Miroslav Milankov.
– Ubrzo posle operacije započeo sam
tromesečnu rehabilitaciju u medicinskom
centru „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji, a u
decembru o mom oporavku brinuo se
fizijatar Saša Miletić iz Kruševca. Sa
vežbama i oporavkom nastavio sam u Fizio
Centru u Beogradu i već u februaru počeo
samostalno da radim u okviru priprema
Trstenika za nastavak sezone – kaže Ljubisavljević; sa puno optimizma ističe da se
zaželeo fudbala i svojih drugara i da jedva
čeka da ponovo zauzme mesto štopera.
Nemanja je 26. novembra prošle godine napuniio 18 godina i već treću sezonu je standardni
prvotimac trsteničkog srpskoligaša. Rođeni je Trsteničan i potiče iz sportske porodice. Otac Goran
je svojevremeno, takođe nastupao za Trstenik i bio jedan od najboljih odbrambenih fudbalera.
Mladi Ljubisavljević je prošao sve selekcije FK Trstenik. Debitovao je za prvi tim sa 16 godina i
pet dana; na kup utakmici protiv Blagotina iz Poljne i golom u debiju postao jedan od najmlađih
strelaca.
Oporavku Ljubisavljevića i povratku na teren obradovali su se svi ljubitelji fudbala u Trsteniku, a
posebno šef stručnog štaba Srđan Gašić koji, posle odlaska Gorana Stojkovića i neizvesnog statusa
Milana Milića, ima dosta problema sa zadnjom linijom tima.
M. Veselinović
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