Ковачевић водио ''пиваре'' до побједе
Monday, 24 January 2011 01:01

Кошаркаши Борац Нектара Бањалука забиљежили су нови тријумф у Лиги 13, а у 17.
колу били су бољи од Челика на гостовању резултатом 67:73. Био је ово први тријумф
"пивара" на гостујућим теренима у шампионату БиХ послије 13. новембра прошле године,
када су славили против Какња у петом колу. Јунак побједе Бањалучана био је крилни
центар Синиша Ковачевић, који је постигао 21 поена и уз то имао осам скокова.

- Битно је да смо забиљежили побједу, а што сам био најефикаснији код нас није ми
толико важно. Била је ово значајна утакмица за нашу екипу, пошто смо направили
један од одлучујућих корака ка пласману у Лигу 6, што нам је циљ. Сада морамо да
наставимо са побједама код куће и још неки тријумф на страни гарантовао би нам
да овај дио првенства завршимо међу прве четири екипе - изјавио је Ковачевић.

Иако нису добро започели сусрет, Бањалучани су се сабрали до краја првог
полувремена и почетком другог прешли у вођство.

- Поново смо лоше започели меч и домаћи играчи су повели са 15:1, али смо до
краја друге четвртине успјели да смањимо разлику и почетком трећег периода
пређемо у вођство. Тада смо створили и десетак поена предности, које смо успјели
да сачувамо у неизвјесној завршници и на крају славимо - истакао је Ковачевић.
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Борац Нектар Бањалука требало би 26. јануара да игра меч четвртфинала Купа БиХ
против Босне у Сарајеву.

ЧЕЛИК – БОРАЦ НЕКТАР БАЊАЛУКА 67:73 (21:11, 12:19, 11:20, 23:23)

дворана: Арена Зеница, гледалаца: 500, судије: Един Хусарић, Дамир Куносић и Сеид
Ножиновић (сви из Тузле).

ЧЕЛИК: Максимовић 2, Опачак 15, Миленковић 3, Јахић 2, Дедић 2, Бегагић 8, Пезер 2,
Ризвић 14, Авдић 4, Кузмић 8, Мердановић, Језилџић 7.

БОРАЦ НЕКТАР БАЊАЛУКА: Тошић 16 (шут за два 3/6, слободна бацања 4/4),
Адамовић 10, Врањеш, Костадиновић, Штурановић 2, Јагодић-Куриџа 8 (7 скокова),
Блануша 3, Јоцовић 15 (6 скокова, 2 асистенције, шут за два 4/6, слободна бацања 7/8),
Лончар 2, Ковачевић 21 (8 скокова, шут за два 5/8, слободна бацања 8/8), Трикић.

(Глас Српске)

Дискутујте о овом чланку на форуму
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