Борац на +30 против Вогошће
Tuesday, 06 December 2011 00:19

Кошаркаши бањалучког Борца по први пут ове сезоне остварили су двије везане
побједе. Након што су у четвртфиналу Купа Републике Српске савладали Грађански у
Бијељини (69:84), дупло већом разликом су у "Борику" тријумфовали против
посљедњепласираног тима у Лиги 13, екипe Вогошће (97:67). Бањалучани су се против
објективно слабијег ривала мучили само у првом полувремену, након којег су имали
предност од осам поена (40:32). Све дилеме око побједника отклоњене су у трећој
четвртини коју су Каралићеви изабраници ријешили у своју корист резултатом 34:16 за
+26 након тридесет минута игре (74:48).

Најефикаснији у побједничком тиму били су Дарко Кастратовић са 26 и Немања Врањеш
са 25 поена, док је Максим Штурановић постигао 17. У екипи Вогошће истакли су се
Хујдуровић са 21 и Хаџифејзовић са 12 поена.

- Доста смо се патили у првом полувремену. Имали смо иницијативу, али је нисмо
знали материјализовати до краја. У другом полувремену је виђена потпуно друга
слика. Били смо много агресивнији, брже смо долазили до поена, а и отворио нам
се шут за три поена (пет тројки Борац је постигао у другом дијелу, од укупно шест).
Ово нам је битна побједа јер у наставку такмичења имамо тежи распоред. Осим тога,
имамо проблема и са саставом тима. Огњен Милекић због повреде није ни био у
тиму, Врањеш посљедњих дана није тренирао, а Ранко Ивић се повриједио током
утакмице. Имамо мали тим и неће бити лако - истакао је шеф стручног штаба Борца
Драго Каралић.
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Прилику да забиљеже и трећу узастопну побједу кошаркаши Борца имају већ вечерас
(20 часова), када поново на свом терену, у утакмици осмине финала Купа БиХ, дочекују
екипу Бротња. Вечерашњи ривали су ове сезоне већ одиграли један меч и то у оквиру
седмог кола Лиге 13, када су Читлучани савладали наш тим у самој завршници; било је
тада 76:72.

- Желимо побједу и пласман у четвртфинале Купа БиХ. Није лако јер имамо мали
фонд играча и проблеме са повредама, али максимално ћемо се потрудити да
одиграмо још једну добру утакмицу. Већ смо се пласирали у полуфинале Купа
Републике Српске, играмо Лигу 13, тако да покушавамо на три фронта да
направимо добре резултат е - рекао је Драго Каралић.

(борац-спорт)
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