Ormož zmagal, Tomaž ne
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Ormoški veterani slavili v Gorišnici
NK Ormož veterani se iz vročega gostovanja v Gorišnici vračajo s polnim plenom. Od domačih
so bili namreč boljši s 0:2. Zadetka za Ormožane sta dosegla Komperšak in Tušek, ki je
dosegel evrogol.

Gorišnica - Ormož 0:2 (Komperšak, Tušek)

Tomaž po pričakovanjih poražen
Tomaž picerija Ozmec- Vuko Ljubljana 1:4

0:1 Petrovič 16., 1:1 Plohl 16, 1:2 Petrovič 22, 1:3 Vujovič 27, 1:4 Rastoka 38.

Purgarji so se prvi polčas odlično upirali favoriziranim gostom. Tomaž je igral pod novim
imenom in z novimi dresi. Gostje so sicer povedli vendar so kmalu zatem domači izenačli.
Ljubljančani pa so stvari na svoje mesto postavili v drugem polčasu, kljub neigranju prve violine
Siniše Brkiča. In na koncu je na semaforu kazalo 1:4. Grenak priokus velja omeniti za konec
srečanja ko je bil izključen vratar domačih Slavko Vrbanič zaradi protestiranja. Resda je sodnik
storil napako, vendar tako odličen vratar je po nepotrebnem prejel drugi opomin zaradi
ugovarjanja in izključitev. Sodnika sta storila napako za kar bosta ustrezno nagrajena sta
namreč imela kontrolo in jih bo stroka ustrezno kaznovala oziroma opozorila. Slavko pa bo
moral zaradi obnašanja počivati najmanj dve tekmi. Kdo je sedaj potegnil krajšo? Tekma pa je
bila takoalitako odločena v teh minutah. Nedisciplina domače iz sezono v sezono kaznuje
vendar se žal tega ne zavedajo. V tretjem krogu je že moral en igralec počivati zaradi kartonov.
Priznati je treba, da si je trener domačih drzno upal postaviti prvo četvorko, kar se je na koncu
pokazalo za pravo potezo. Nerazumljiva pa je poteza, da je iz dvanajsterice izpustil Janžekoviča
ostali igralci pa so presedeli tekmo. On že ve zakaj, mi teh internih informacij nimamo. Mogoče
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neprihodi na trening. Razlogov je več mogoče...

Oglejte si galerijo fotografij iz tekme Tomaž picerija Ozmec- Vuko Ljubljana:

{gallery}sport/kmn_tomaz_vuk_28.11.2011{/gallery}
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