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Кошаркашки клуб Борац био је пред самим амбисом. Клуб свијетле традиције био је пред
гашењем, али захваљујући чврстој вољи појединаца који су привржени овом колективу,
те градским челницима, на срећу, то се није догодило, па ће екипа и у наредној
такмичарској сезони играти у Премијер лиги БиХ, на задовољство свих којима је овај
клуб у срцу.

- Остали смо без предсједника јер је Борис Благојевић поднио оставку, а убрзо смо
остали и без генералног спонзора, Бањалучке пиваре, која је годинама била уз нас.
Ситуација је била више него алармантна, свашта нам је пролазило кроз главу и, на
срећу, наишли смо на разумијевање градских власти. Да није било њих, велико је
питање да ли би клуб наставио са радом и њима дугујемо велику захвалност –
истакао је Мирослав Дојчиновић, директор Борца.

Ни данас стање у овом спортском колективу није најсјајније, али су сви спремни да
наставе са радом.

- Не можемо да се похвалимо да је ситуација добра када се зна да клуб и даље
притишћу бројни проблеми. Ту прије свега мислим на раније створена новчана
дуговања, која нису тако мала, али се сви надамо да ћемо полако, али сигурно све
то рјешавати. Нама је битно да смо формирали екипу, која јесте подмлађена, и да ће
се она такмичити у премијерлигашкој конкуренцији. Све остало настојаћемо да
рјешавамо у ходу – нагласио је директор Кошаркашког клуба Борац.
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Имали су Бањалучани сличних проблема и на почетку прошлогодишњег такмичарског
циклуса. Готово да је и тада доведен у питање наступ екипе у елитном разреду, али је
тешко стање превазиђено, па се надају да ће тако бити и овог пута.

- Тачно је да су нас и прије годину дана притискали бројни проблеми, а највише они
финансијски. Међутим, тада смо уз себе, осим града Бањалуке, имали и Бањалучку
пивару. Наша екипа се храбро упустила у такмичење и изборила наступ у
полуфиналу плеј-офа. Када је у питању предстојећа сезона, наш главни задатак
биће да се избори опстанак у премијерлигашком друштву. Оптимисти смо и надамо
се да ће момци успјети у тој намјери јер имају квалитет и убијеђени смо да ће они то
ускоро на паркету и потврдити – категоричан је Дојчиновић.

Директор бањалучког премијерлигаша напомиње да су у потрази за генералним
спонзором.

- Чинимо све како бисмо ријешили питање будућег генералног спонзора. Док се то
не догоди, једину подршку и даље ћемо имати од Административне службе града
Бањалука. Још једном морам да им захвалим на свему што су до сада урадили за
клуб и сигуран сам да ће наша сарадња бити још боља у времену које долази. Само
заједничким снагама можемо поново да кошарку у граду на Врбасу вратимо на
мјесто које јој и припада – сумирао је Мирослав Дојчиновић, директор Кошаркашког
клуба Борац.

Адамовић рјешење
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Недавно је Борис Адамовић именован за насљедника Бориса Благојевића у фотељи
предсједника клуба.

- Убијеђен сам да је то добро рјешење јер је и Борис Адамовић некада носио дрес
Борца. Свјесни смо да нас чека тежак посао, али смо сигурни да ћемо га успјешно
окончати, односно да ћемо клуб поставити на здраве ноге – додао је Мирослав
Дојчиновић.

(Спорт клуб)
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