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Пионири Борца нови су фудбалски владари у БиХ! Изабраници Драгана Бенића данас
су у финалу првенства БиХ, одиграном у тренинг-центру ФС БиХ у Зеници савладали
сарајевски Жељезничар резултатом 2:0 и направили огроман успјех, којим је направљен
сјајан увод у омладинска такмичења на нивоу БиХ у наредној такмичарској сезони.

У првих 35 минута мреже се нису тресле, а Борац је до резултатске предности стигао
послије само три минута игре у наставку, након што је Дејан Јаворац примио лопту на
лијевој страни, кренуо ка голу Сарајлија и сјајним ударцем погодио супротни угао гола на
којем је стајао Никола Милићевић.

15 минута касније пионири Великана из Платонове удвостручили су предност: Марко
Кујунџић је одлично прошао по лијевој страни и упутио идеалан центаршут ка казненом
простору Жељезничара, гдје је највиши у скоку био Милан Божичковић.

Три минута након Борчевог другог гола, у идеалној ситуацији за постизање гола након
прекида нашао се Аднан Адиловић, који је ударцем главом покушао да матира Ђорђа
Вуковића, али се наш чувар мреже није дао изненадити. Посљедњу шансу на мечу, у 66.
минуту, поново су имали фудбалери из Сарајева и то преко Амара Дрине, који је
шутирао са одстојања од 30 метара, али и уздрмао пречку Вуковићевог гола.
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Након утакмице, пехаре и медаље финалистима уручили су генерални секретар ФС БиХ
Јасмин Баковић и извршни директор сектора за спорт Елмир Пилав.

ЖЕЉЕЗНИЧАР – БОРАЦ 0:2 (0:0)

стријелци: 0:1 Јаворац (38.), 0:2 Божичковић (53.), стадион: тренинг-центра ФС БиХ у
Зеници, гледалаца: 100, судија: Сабрија Топаловић (Зеница), жути картони: Павлек,
Дураковић, Шошић (Жељезничар), Грубор, Божић, Вуковић (Борац).

ЖЕЉЕЗНИЧАР: Милићевић, Павлек, Дрина, Гушо, Дураковић, Шошић, Каралић (од 52.
минута Новалић), Алиловић, Вишњић (од 36. минута Прцић), Хусић (од 55. минута Семић),
Мусић.

БОРАЦ: Вуковић, Живковић, Бобић, Божић (од 65. минута Лугоња), Орашанин, Кујунџић,
Јаворац (од 70. минута Чавић), Стојичић (од 70+1. минута Смиљић), Ћетојевић, Грубор
(од 70+1. минута Ђукић), Божичковић (од 68. минута Грбић).

(борац-спорт, фото: ФС БиХ)
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