Пријем за младе фудбалере ФК " Рудар-Приједор"- нове
премијерлигаше у јуниорској конкуренцији
14.06.2019 - 10.30

Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић организовао је
данас пријем за фудбалере, чланове јуниорске селекције
Фудбалског клуба "Рудар- Приједор" који су недавно освојили
титулу првака Омладинске лиге БиХ и пласирали се у Премијер
лигу БиХ у овој конкуренцији.

Млади фудбалери зелено-црних славили су у финалном мечу Омладинске лиге БиХ који је одигран
у Приједору над екипом Сутјеске из Фоче резултатом 3:0.
"Ова млада група спортиста заједно са својим тренерима и руководством клуба су остварили заиста
један сјајан успјех. То је генерација која је прије двије године у кадетској селекцији, такође,
постигла сјајан резултат са 108 датих и два примљена гола и тада су запажени на спортској сцени, а
свој пуни капацитет су показали већ сад и ја им на томе од срца честитам", рекао је Ђаковић.

Он је младим спортистима, као и њиховим тренерима пожелио пуно спортског успјеха.
"Захваљујем им се у има града Приједор јер је њихов успјех приказ доброг рада у спортским
колективима у граду Приједору, а посебно са младим селекцијама", рекао је Ђаковић.
Тренер јуниора ФК " Рудар-Приједор" Срђан Марјановић је изјавио да је титула заслужена.
"Очекивали смо ово иако није било лако. Прошле смо године били фаворити, али нисмо успјели па
смо зато ове године били опрезнији и годину дана смо чекали и успјели смо се пласирати у
Премијер лигу", изјавио је Марјановић.
Капитен екипе Марко Јањушић је изјавио да је осјећај феноменалан јер су као екипа, послије јако
тешке сезоне успјели да се пласирају и да остваре тај циљ који су имали на почетку сезоне.
"Надам се да ће моје колеге наставити са сјајним резултатима у будућности и да ће све ићи по
плану. Као колектив дјелујемо сјајно самим тим да имамо веома тешке услове за рад и тренинге, ми
смо показали свој карактер и остварили смо наш циљ", нагласио је Јањушић.
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