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Судијска тројка, Зураповић (Тузла), Обрадовић (Чапљина) и Краљ (Требиње)
упропастила је прексиноћњи дерби Премијер лиге БиХ за кошаркаше између Игокее
Партизана и Борац Нектара Бањалука! Судије су на крају директно утицале и на сам
исход утакмице, односно допринијеле побједи Игокее Партизана од 75:73. Ово је
неподијељено мишљење познавалаца кошарке који су пратили дерби у Александровцу.
Сама игра, иако је меч био изузетно борбен и до самог краја неизвјестан, није била на
нивоу претходних мечева два стара ривала, али је око 1200 љубитеља кошарке у
дворани СЦ "Ненад Баштинац", махом присталица домаћег тима, ипак могло да ужива.
Виђено је доста лијепих потеза, ефектних закуцавања, асистенција и блокада, али све је
остало у сјенци судија, посебно Петра Обрадовића, којем ово није први пут да покопава
Борац Нектар Бањалука.

У Александровцу су за Бањалучане биле кобне посљедње 62 секунде. Најприје је на
минут и 2 секунде прије краја Боцка послије продора кроз одбрану "пивара" врло
ефектно закуцао, али онда и остао да виси на кошу, прослављајући на тај начин
погодак. У кошаркашким правилима пише да свако вјешање о обруч дуже од три секунде
мора да се казни техничком грешком, што арбитрима није било ни на крај памети. У
сљедећем нападу Александровчана лопта одлази у аут, а Обрадовић једини у дворани
"види" личну грешку Златка Јовановића над Стјепаном Стазићем. Протести, наравно,
нису уродили плодом, а Стазић, испоставило се на крају, постиже поене одлуке, за
вођство свог тима од 75:71. Упркос чињеници да су очигледно оштећени, у редовима
"пивара" нису жељели да коментаришу суђење.

- Што се тиче суђења, мени је много више засметао досуђен фаул над Стазићем
приликом шута за 3 поена, него овај у финишу. Био сам одмах поред, лијепо сам
видио да о прекршају нема ни ријечи. Причао сам послије са судијом Зураповићем,
он ми се извинио, али шта то сада вриједи. Утакмица је била интересантна до самог
краја. И Игокеа Партизан и Борац Нектар Бањалука су приступом овој утакмици и
ангажованошћу оправдали епитет дербија. Било је много грeшака и превише
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нервозе за играче овог ранга – каже Слободан Николић, тренер Борац Нектара
Бањалука.

Овом побједом Игокеа Партизан практично је већ осигурала учешће у Лиги 8 док
"пиварима" предстоји доста труда да би остварили тај циљ.

(Прес РС)
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