Битка за финале

Saturday, 09 February 2008 17:50

Завршни турнир Купа БиХ за кошаркаше започеће у суботу, 9. фебруара, полуфиналном
утакмицом Борац Нектара Бањалука и Груда која је на распореду од 17:30 часова.
Бањалучани су оптимисти пред овај меч. Тренер Слободан Николић каже да је
атмосфера у тиму добра без обзира на пораз од Игокее Партизан у 18. колу.

- Сви смо окренути сусрету са Грудама и, иако је то тим из горњег дијела табеле,
без препoтентности најављујем да желимо да побиједимо. Биће то занимљив меч
јер смо већ у наредном првенственом колу домаћини Грудама. Оба сусрета су
важна, прво желимо да се пласирамо у финале Купа, а у шампионату бодови против
Груда обезбиједили би пласман у Лигу 8
– каже Николић.

Он се осврнуо и на најновије појачање у редовима "пивара" Рајана Хопкинса, који је
дебитовао на мечу у Александровцу.

- Хопкинс је показао да се ради о једном врсном шутеру, али кратко је ту и не зна
још наше акције. Биће нам сигурно од велике користи – истакао је Николић.

За полуфинале Купа биће спремни сви осим дуго повријеђеног Николе Ђурасовића.

- Враћа се и Бојан Милиновић, а повреде које су задобили Иван Гемаљевић и
Владица Јовановић у Александровцу брзо су саниране. Опет смо наишли на
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прљаву игру Игокее, али на сву срећу не ради се о озбиљнијим повредама. Ускоро
ће почети да тренира и Ђурасовић и без обзира на долазак Хопкинса, он и даље
има своје мјесто у тиму – додао је Николић.

Плејмејкер Борац Нектара Бањалука Златко Јовановић истакао је да нема разлога да се
не надају успјеху против Груда.

- Мислим да смо тренутно боља екипа од њих, иако треба истаћи да у Купу нема
фаворита и да свако свакога може да побиједи. Ипак, надам се повољном исход у
– рекао је Јовановић.
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