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Упркос великој борбености и жељи за побједом, кошаркаши бањалучког Борца нису
успјели да савладају сарајевску Босну, која је и након осам одиграних кола једина
непоражена екипа у Лиги 13. И поред свих проблема који су задесили клуб у посљедње
вријеме, Каралићеви кошаркаши одиграли су најбоље што знају, међутим Босна је имала
више концентрације у посљедњим минутама и тако дошла до нових бодова.

Дуели Борца и Босне некада су привлачили велику пажњу публике, како у Бањалуци,
тако и у Сарајеву. Синоћ је било тужно гледати у трибине "Борика" – утакмици је
присуствовало свега стотињак залуђеника Борцем и црвено-плавом бојом, који су и даље
уз свој клуб у нади да ће некада кошаркашки гигант кренути крупним корацима напријед.

Но, за сада се, нажалост, морамо вратити суровој реалности и синоћњој утакмици.
Већим дијелом меча Борац је био у резултатској предности, у појединим тренуцима
Бањалучани су имали и седам поена "вишка" (15:8 у првој и 32:25 у другој четвртини),
што је уједно била и највећа предност једног тима у синоћњем дуелу. Бањалучки
кошаркаши су водили скоро до самог краја, тачније све до три минута прије краја четврте
дионице, када су гости прво изједначили (74:74), а потом на 2:17 до краја меча, поенима
Дине Хоџића, повели први пут на утакмици.

Имала је Босна и предност од четири поена у посљедњим минутима, али су Бањалучани
ипак поенима Штурановића 14 секунди прије краја смањили на -1 (79:80). Услиједила је
тада неизвјесна завршница - Павловић је направио прекршај над Синдисом Демићем,
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који је реализовао само једно слободно бацање; прилику да донесе тријумф Борцу имао
је Врањеш, који није погодио за три поена, што је био случај и већим дијелом утакмице
(од 17 покушаја за три поена, само два пута је Врањеш био успјешан).

Упркос силним промашајима за три поена, Врањеш је ипак сакупио добар број кошева –
25 (шут за два 7/11), уз три скока и три асистенције; Кастратовић је додао 16 поена, а
Максим Штурановић 12, уз седам скокова. У Босни најбољи је био Рахимић са дабл-дабл
учинком (25 кошева и 13 скокова), док је Хоџић имао десет поена, седам скокова и осам
асистенције.

Након осам одиграних кола Борац заузима осму позицију на табели са са омјером 3-4 и
10 бодова, колико има и Херцеговац. Управо против Билећана, директног конкурента за
опстанак, Борац би требало да одигра наредну утакмицу, али доста ствари ће се
сигурно издешавати у клубу прије тог меча јер нажалост, сада кад кажемо опстанак,
више не мислимо само на лигу БиХ: овај термин је сада знатно, знатно тежи...

БОРАЦ – БОСНА АСА БХТ 79:81 (26:23, 21:23, 20:18, 12:17)

БОРАЦ: Врањеш 25, Кастратовић 16, Ивић, Николић, М. Штурановић 12 (7 скокова),
Милекић, А. Штурановић, Павловић 7 (6 скокова), Лончар 10, Дојчиновић 9 (5 скокова).
Тренер
: Драго Каралић.

БОСНА АСА БХТ: Гузоњић 5, Хоџић 10 (7 скокова, 8 асистенција), Буза 4, Вуковић, Хот,
Чамџић 9, А. Демић 2, Рахимић 25 (13 скокова), С. Демић 15, Батина 1, Ризвић 10,
Диздар.
Тренер: Хамдо Фрљак.

Тимска статистика
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Шут из игре: Борац 27/61 (44.3 %), Босна 28/58 (48.3 %)

Шут за два: Борац 23/32 (71.9 %), Босна 21/41 (51.2 %)

Шут за три: Борац 4/29 (13.8 %), Босна 7/17 (41.2 %)

Слободна бацања: Борац 21/25 (84 %), Босна 18/26 (69.2 %)

Скокови: Борац 28 (8-20), Босна 38 (13-25)

Изгубљене лопте: Борац 9, Босна 11

Асистенције: Борац 8, Босна 14

Блокаде: Борац 4, Босна 1

Украдене лопте: Борац 5, Босна 2

Личне грешке: Борац 26, Босна 26

(борац-спорт)
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