Почела седмица одлуке у борби за плеј-оф
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Данас је почела, слободно се може рећи, одлучујућа седмица када је у питању борба
кошаркаша ОКК Борац за пласман у доигравање за првака Републике Српске и
повратак у Премијер лигу БиХ. Изабраници Драге Каралића у предстојећих седам дана
одиграће два велика дербија у дворани Борик и уколико из тих мечева изађу као
побједници, једном ногом би били у полуфиналу плеј-офа.

"Црвено-плави" ће прво сутра у бањалучком храму спорта, са почетком у 18 часова, у
сада већ фамозној утакмици 14. кола, снаге одмјерити са Козаром из Градишке.
Споменути меч требало је да буде одигран још 7. фебруара, али није из више разлога, о
чему смо већ писали на нашем порталу, да се не понављамо. И један и други тим
сутрашњу утакмицу дочекују у веома добром расположењу – ОКК Борац је декласирао
екипу Гацка на гостујућем терену резултатом 57:81, док је Козара у дворани Ненад
Баштинац у Александровцу савладала лидера на табели, бијељински Радник,
резултатом 65:58 и тако Бијељинцима нанијела други овосезонски пораз.

У првом дијелу сезоне два тима су снаге одмјерила у већ споменутој дворани у
Александровцу 24. јануара и тада је ОКК Борац тријумфовао резултатом 66:77, у
утакмици у којој су Каралићеви изабраници кључну предност стекли у самом финишу,
када су од 60:63 серијом 2:12 стигли до 62:75.
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Неколико дана након екипе из Градишке, на паркет дворане Борик истрчаће кошаркаши
Приједора, који су, захваљујући сјајним партијама у 2015. години, успјели да се дигну из
доњег дијела табеле и постану један од најозбиљнијих кандидата за пласман у плеј-оф.
Изабраници Данила Палалића имали су учинак од три побједе и седам пораза, након
чега су нанизали седам тријумфа. Међутим, успјешна серија Приједорчана прекинута је
синоћ у дворани Младост у овом граду, гдје је Сутјеска славила резултатом 61:77, тако
да је окршај са ОКК Борац тиму из града на Сани од круцијалног значаја уколико жели
да се нађе у полуфиналу.

Два тима су у првом дијелу сезоне одиграла међусобни сусрет 7. децембра 2014. године
и тада је домаћин тријумфовао резултатом 84:79, освојио два бода, али се и пласирао у
четвртфинале Купа Републике Српске јер се лигашки окршај бодовао и за
куп-такмичење. Идеално би било када би "црвено-плави" успјели да анулирају предност
Приједора из првог овосезонског окршаја и у Борику стигну до побједе од најмање шест
поена "вишка" јер би тада били у бољој ситуацији када је у питању међусобни скор, који
већ имају када су у питању дуели са Сутјеском, која је, како рекосмо, синоћ стигла до
побједе над Приједорчанима.

(борац-спорт)
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