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V soboto smo bili priča dobri in zanimivi nogometni predstavi v našem športnem parku. V goste
nam je prišla ekipa NK Železničar iz Maribora, letos močno okrepljena, saj zanjo igrata tudi
znana bivša igralca NK Maribor, Amir Karič in Suad Filekovič. Oba sta bila tudi v osrednji vlogi
te tekme. Amik Karič je dokazal, da je še vedno kvaliteten igralec za nivo MNZ Maribor, medtem
ko je Suad Filekovič dosegel oba zadetka za zmago ekipe gostov.

Začetek tekme ni kazal na to, da bo ekipa NK Železničarja odnesla vse 3 točke iz našega
športnega parka, pri čemer je potrebno priznati, da so to tokrat poleg nespornega znanja
doseglji predvsem z izjemno mero naklonjenosti boginje Fortune. Skozi celotno tekmo si je naša
ekipa ustvarjala veliko izjemnih priložnosti, ki jih je zapravljala kar po tekočem traku. Kazen je
hitro sledila. Potem ko se je Knuplež Roselito neuspešno soočil iz oči v oči z gostujočim
vratarjem, je le hip za tem Suad Filekovič spretno izkoristil trenutek neodločnosti naše ekipe in
žogo dobesedno porinil v mrežo za vodstvo gostov 0:1. To je bil obenem tudi rezultat prvega
polčasa. V drugem polčasu je naša ekipa krenila odločno v želji po zmagi proti renomiranemu in
favoriziranemu gostu. Plod kvalitetne in borbene igre so bile številne dobre situacije pred vrati
gostov, toda boginja sreče je varovala vrata gostov nedotaknjena, tudi po vratnici Reich
Gregorja in prečki Plemeniti Krešimirja. Žal je svojo kvaliteto ponovno pokazal Suad Filekovič in
po lepem sprejemu žoge na 16 m ponovno matiral našega vratarja za vodstvo gostov 0:2. Naša
ekipa se kljub temu ni predala, temveč krenila z vsemi močmi v napad, tudi za ceno tveganja v
obrambi, kjer sta tokrat svoje delo dobro opravila Rok Gorše in izkušeni Danijel Širec. Upanje
nam je vlil evrogol Reich Gregorja, ko je vratar gostov po prostem strelu iz skoraj 30 m
oddaljenosti od gola žogo le nemočno s pogledom pospremil v mrežo. Sledil je izjemni pritisk na
vrata gostov, ki so svojo mrežo s preudarno in borbeno igro ohranili nedotaknjeno vse do
konca. Tako žal ni bilo druge izbire kot da gostom pošteno in z grenkim priokusom čestitamo za
zmago. Sledi izjemno pomembno gostovanje v Dogošah, ki nas lahko rezultatsko povzpne po
lestvici ali pahne v neusmiljen boj za obstanek v ligi.
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