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Окупљањем у парку "Младен Стојановић" кошаркаши Борца почели су са припремама за
нову сезону. Тренеру Драги Каралићу одазвало се 20 играча од којих већину чине
кошаркаши из другог тима који је прошле године изборио пласман у Прву лигу Републике
Српске. Упркос лошој финансијској ситуацији управа клуба одлучила је да одустане од
првобитне намјере да игра у Првој лиги Републике Српске и да се ипак такмичи у Лиги
БиХ. Према садашњем плану шампионат БиХ почеће 15. октобра, а тренер Каралић на
располагању ће имати само мјесец да уигра екипу чији ће првобитни циљ бити опстанак
у бх. елити.

- Покушаћемо да искористимо ово вријеме да се ова, тако да кажем, два тима
навикну један на други и у наредном периоду радиће заједно. Покушаћу ове играче
из условно речено првог тима што прије да физички припремимо јер кошаркаши из
друге екипе тренирају већ неко вријеме. Кратак је период пред нама. Мораћемо што
прије одиграти неке контролне утакмице да видимо у каквом смо тренутно стању изјавио је Каралић.

Послије кондиционог дијела припрема прећи ће се на рада са лоптом док се траже
екипе са којима би се играле контролне утакмице.

- Као што се види тешко је наћи и неке спаринг партнере јер остале екипе већ
одавно тренирају док ми тек почињемо. Сигурно је да ћемо контролне утакмице
играти са екипама из околине јер је тешко очекивати да ћемо негдје даље путовати.
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Битно нам је да одиграмо што више утакмица у сљедећем периоду и да се екипа
што боље уигра, а такође да се млађи играчи уклопе јер од ове сезоне важи
правило да екипа у сваком тренутку на паркету мора да има бар једног играча
млађег од 21 године - додао је Каралић.

Прозивци су присуствовали: Синиша Ковачевић, Срђан Блануша, Небојша Павловић,
Мирослав Дојчиновић, Срђан Лончар, Огњен Милекић, Ранко Ивић, Пеђа Лончар,
Драшко Кнежевић, Стефан Дамјанић, Горан Вучић, Марко Блаз, Стефан Сукара,
Синиша Татић, Милан Давидовић, Милош Радујко, Aндреј Томић, Марко Николић, Никола
Млинаревић и Ђорђе Салатић, док се очекује долазак Максима Штурановића и Немање
Врањеша. Иако се налазио на мети Бањалучана плејмејкер Дарко Кастратовић
највјероватније неће појачати Борац.

(Глас Српске)
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