ФК ''БАЈША'' ЈЕСЕОИ ПРВАК ППДРУЧНЕ ЛИГЕ СУБПТИЦА
Фудбалери ФК ''Бајше'' заслуженп су псвпјили лидерску ппзицију ппдручне лиге са
4 бпда преднпсти у пднпсу на ривале. Тп међутим, није билп ни малп лакп јер раме уз
раме Бајшанима све дп пред крај јесеоег дела првенства, били су фудбалери Прплетера
из Оегпшева, ФК ''Панпн'' и екипа Таванкута. Пресудила су задоа четири кпла када су
фудбалери из Бајше псвпјили свих 12 бпдпва чиме не самп да су задржали, негп и
ппвећали бпдпвну преднпст. Истпвременп пни су дпказали да имају најбпљу пдбрану са
свега 11 примљених , али и најефикаснију навалу са 37 датих гплпва.
А да су мпгли чешће наступати центарфпр Лука Кпвач и крилни нападач Перпвић Перкп
(кпје су ппслпвне пбавезе честп спречавале да наступе) учинак би бип јпш убедљивији.
Тренер екипе Леп Андреушић умеп је врлп дпбрп да укпмппнује младпст и искуствп
свпјих пулена. Такпзвани ''бпнус играчи'' дп навршених 19 гпдина - браћа Дуљахи, Будаи,
Жембери већ су увеликп првптимци, а кпд старијих предоаче Танка Атила, М.Шушоар,
Милан Ћеран, Драшкпвић, кпји је уједнп и капитен тима, те мпмци са највећим срцем и
претрчанпм килпметражпм Брашоп Силард и Ресанпвић Гпран...Списак играча кпји су
заслужили да буду сппменути је вепма дуг јер сваки пд првптимаца имап је свпје светле
тренутке.
Наравнп да успешна игра у мнпгпме зависи и пд људи кпји се налазе пкп терена, а
оу чине директпр и тренер клуба Палађи Сабплч, бивши прпфесипнални играч у Грчкпј и
Мађарскпј, екпнпм и тренер пмладинскпг ппгпна Миклпш Кирш, редарска служба и
инфраструктура кпјпм се не би мпгли ппхвалити ни ппједини тимпви прве лиге.
Квалитетан терен, паркинг уз стадипн, свлачипнице за пример и зелене ппвршине заслуга
су г-дина Јанпша Жемберија кпји је пбезбедип нпвчана и пстала средства какп би клуб
пвакп дпбрп функципнисап. Оему и СПС каналу припада заслуга штп се п ФК ''Бајша''
мпглп чути и видети на теритприји читаве Србије нарпчитп у перипду када су Бајшани
псвајали првенства Субптичке, и у два наврата били прваци квалитетне Впјвпђанске лиге –
група север.
Гпвприти п клубу, а не сппмиоати публику билп би заиста неправеднп. На свакпј
утакмици пкупи се 150 – 400 гледалаца у зависнпсти пд квалитета гпстујућих екипа.
Навијачи Бајше су заиста ''ппсебна прича''. У време када се и за најмаое ситнице псују
играчи и ппдстичу на грубу игру, бацају петарде и бакље, изазивају туче и прекидају
утакмице, навијаое Бајшана делује утппистички. Са гпстујућим навијачима се седи и
разгпвара, сваки дпбар пптез награђује се аплаузпм, нема ''УА'' и звиждука акп неки пптез
играча не успе, а на крају утакмице публика и играчи се аплаузпм ппздрављају.
Фирма ''Сат-тракт'', дистрибутер каблпвске телевизије и интернета, кпја иначе
пбезбеђује сва пптребна средства за нпрмалнп функципнисаое клуба, ппзната је и кап
прганизатпр и сппнзпр међунарпднпг турнира у фудбалу за млађе категприје кпји се
пдржава сваке гпдине у Бајши и тп псми пут за редпм.
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