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Лигашки дио Прве лиге Републике Српске за кошаркаше улази у саму завршницу. До
краја су остала да се одиграју још само два кола, након којих ће четири првопласирана
тима у доигравању наставити борбу за првака Републике Српске и пласман у Премијер
лигу.
А борба
никад неизвјеснија и узбудљивија: с
ам поглед на табелу, као и распоред мечева, потврђују да нас
очекују "паклена" два кола.

Ипак, као увод у посљедње двије првенствене рунде, осврнућемо се на коло иза нас и
резултате којима се битка за плеј-оф додатно закомпликовала. Кренућемо од
кошаркаша ОКК Борац, који су, послије пораза у дворани Борик од Приједора (61:69), у
суботу увече погнуте главе напустили и терен у Зворнику (94:84) и, иако су имали "чисту"
ситуацију пред собом јер су сами кројили своју судбину захваљујући побједама над
Сутјеском, Рударом и Козаром, након два везана пораза сада морају да побиједе у
преостале двије утакмице које играју у дворани Борик са Рогатицом и Студентом, али и
да ослушкују резултате са других прволигашких паркета, што се односи на мечеве
Радник – Приједор, Дрина – Приједор и Козара – Сутјеска.

Екипа Рогатице савладала је тим Сутјеске резултатом 71:61 и након неочекиваног
пораза Радника у Бијељини од Братунца резултатом 66:73 преузела прво мјесто на
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табели. Рогатичани и Бијељинци два кола прије краја имају исти учинак (17 побједа и 3
пораза), али су изабраници Младена Шибалије испред пулена Игора Михајловића због
бољег омјера у међусобним дуелима.

Приједор је наставио са одличним играма и резултатима у 2015. години (само један
пораз од Сутјеске, оп.а.) декласиравши екипу Гацка у дворани Младост, било је 93:61,
док је Козара, након пораза у сусрету са ОКК Борац након два продужетка, везала два
тријумфа и то у прошлом колу над Братунцем у гостима (59:79) и данас у Александровцу
над екипом Теслића након продужетка (96:88), па је сада градишки прволигаш у
најјаснијој ситуацији када је у питању освајање трећег мјеста на табели пред
полуфинале.

Два кола прије краја ситуација је сљедећа: Рогатица и Радник су сигурни учесници
доигравања, а још је преостало да "падне" одлука ко ће, од споменуте двије екипе, у
одлучујуће борбе за титулу кренути са најбоље стартне позиције. За преостала два
мјеста бори се чак пет екипа: Козара, Приједор, ОКК Борац, Сутјеска и Братунац, с тим
што играчи Огњена Радића, упркос тријумфу у Бијељини над Радником, имају теоретске
шансе да се домогну четвртог мјеста и полуфинала плеј-офа.

Рогатица и Радник имају учинак од 17 побједа и 3 пораза, Козара је трећа са омјером
13-7, Приједор, ОКК Борац и Сутјеска имају омјер 12-8, док је Братунац седми са учинком
од 11 побједа и 9 неуспјеха.

Претпосљедње коло доноси два велика дербија, у којима ће, сигурно, "прштати" на све
стране. У првом од њих кошаркаши ОКК Борац у дворани Борик дочекују тренутног
лидера, Рогатицу; Каралићевим изабраницима бодови су потребни како би остали у
равноправној борби за пласман у плеј-оф, док, са друге стране, Рогатица мора да слави
како би сама одлучивала у посљедњем колу о својој судбини када је ријеч о освајању
првог мјеста.

Слична ситуација је и у другом дерби-сусрету који ће понудити наредно коло:
бијељински Радник ће на домаћем паркету угостити Приједор. Бијељинци морају да
освоје два бода како би задржали наду да у плеј-оф уђу са најбоље могуће позиције, док
би Приједор поразом у главном граду Семберије дошао у тешку ситуацију пред
посљедње коло и гостовање зворничкој Дрини. Свакако се не смије заборавити ни
велики дерби посљедњег, 26. кола, у којем ће Козара у дворани Ненад Баштинац
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угостити Сутјеску.

(борац-спорт)
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