Борац пред гашењем?
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Дерби сусрет осмог кола Лиге 13 за кошаркаше између Борца и сарајевске Босне неће
се одиграти вечерас од 18 часова, како је првобитно планирано, већ је меч помјерен за
уторак, 22. новембар, али је велико питање да ли ће и тада бити одигран, а све су мање
шансе да ће Бањалучани наставити започету сезону.

Због неисплаћених дуговања према бившим играчима, рачун бањалучког клуба је
блокиран, тако да је Борац био принуђен да затражи одгађање утакмице, што је
сарајевски клуб прихватио. Велико питање да ли ће и тог дана бити кошарке у "Борику",
а према ријечима директора Мирослава Дојчиновића, за недјељу је заказана ванредна
сједница Скупштине клуба, на којој ће се расправљати о судбини клуба, која, како
Дојчиновић тврди, није свијетла.

- У клуб су стигле пресуде због неисплаћених обавеза према бившим играчима,
тако да нам је рачун блокиран и били смо приморани да од Босне тражимо
одгађање суботње утакмице. Они су нам изашли у сусрет и ми ћемо покушати да
обезбиједимо минимум услова да се тај меч одигра. Ситуација је веома лоша и гора
је него што је то био случај пред почетак ове сезоне, када смо се упустили у ову
авантуру и одлучили да играмо у шампионату БиХ. Поводом ове ситуације у
недјељу смо заказали ванредну сједницу на којој ћемо одлучити о даљој судбини
клуба, која из ове перспективе не изгледа ружичасто, а све ће бити знатно јасније у
понедјељак - додао је Дојчиновић.
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Међу бившим играчима који су тужили клуб, између осталих, налазе се Бојан Милиновић
и Никола Ђурасовић. Укупан дуг Борца израчунат је на крају прошле сезоне, када је
износио 1 050 000 марака. Да ће ова сезона бити тежа него све пријашње,
наговијештено је средином августа када је клуб остао без генералног спонзора, када је
Бањалучка пивара одлучила да раскине уговор са Борцем.

(борац-спорт)
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