''Пивари'' савладали Славију
Saturday, 06 October 2007 15:55

Кошаркаши Борац Нектара Бањалука побиједили су екипу Славије (96:80) у пријатељској
утакмици одиграној у дворани Борик. Бањалучани су боље отворили меч, повели и
стално повећавали разлику, која је минут прије краја прве четвртине износила 13 поена
(28:15), а прва дионица завршена је предношћу домаћих од десет поена (28:18).
И у другој дионици Бањалучани су одржавали вођство које је у појединим тренуцима
износило и 15 кошева разлике. Почетком другог полувремена Славија је успјела да
разлику смањи на само два поена (53:51), али су гости из Источног Сарајева послије тога
направили неколико кључних грешака, што су "пивари" искористили, поново се
одлијепили и чували велику разлику до краја меча.
Тренер Борац Нектара Бањалука Драго Каралић каже да је видљив помак, посебно у
одбрани његовог тима.

- Имамо и добрих и лоших страна. Било је мало проблема са пеналима, али игра у
одбрани иде на боље. У нападу имамо разноврсност, али могли бисмо играти
једноставније. Нисмо били комплетни, Владица Јовановић није био у тиму због
грипе, а Угрехелидзе је у другом полувремену добио ударац у лист, због чега сам га
извео из игре – рекао је Каралић.

Тренер Славије Горан Шеховац констатовао је да његов тим игра с пуно осцилација.

- Било је лоших пасова, доста смо гријешили. На паузи између два полувремена смо
губили седам поена разлике, касније смо смањили на два поена, а онда смо за два
минута успјели да "проспемо" све што смо радили претходних 25 минута. Имамо још
неколико контролних утакмица и вјерујем да ћемо поправити игру – рекао је
Шеховац.
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БОРАЦ НЕКТАР БАЊАЛУКА – СЛАВИЈА 96:80
(28:18, 23:26, 24:16, 21:20)

дворана: Борик, гледалаца: 200, судије: Милан Јованић, Саша Бабић и Миљан Шобот
(сви из Бањалуке).

БОРАЦ НЕКТАР БАЊАЛУКА: Ступар 7, Угрехелидзе 4, Вилијамс 8, Гемаљевић 17,
Ђурасовић 16, Џонсон 7, Павловић 12, Милиновић 6, Велимировић 11, Мичић, З.
Јовановић 5, Голубовић 3.
Тренер: Драго Каралић.

СЛАВИЈА: Гвозденовић 4, Станић 1, Томашевић 4, Зиројевић, Халимић 17, Вулета 4,
Вуковић 18, Лалић 2, Родић 2, Белановић 3, Лерић 10, Демић 15.
Тренер:
Горан Шеховац.

(Фокус)
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