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Утакмица шестог кола Прве лиге Републике Српске за кошаркаше између ОКК Борац и
Сутјеске из Фоче ипак ће се, умјесто у граду на Врбасу како је календаром такмичења
било и предвиђено, силом прилика одржати у – Фочи и то у сриједу, 9. децембра. Наиме,
два клуба била су приморана да замијене домаћинства, а разлог је што, укратко,
Бањалука нема слободну спортску дворану у којој би утакмица могла да се одигра!?

Наиме, дворана Борик, у којој кошаркаши ОКК Борац играју своје званичне утакмице,
заузета је од петка до недјеље разним садржајима.
У петак од 20 часова у
Борику се одржава утакмица одбојкашке Премијер лиге између Борца и Какња,
док, са друге стране, посљедњи радни дан се не разматра и из разлога што, према
нашим сазнањима, Фочаци не би могли да организују превоз прије викенда. Д
ан касније дворана је заузета због школских такмичења у склопу Малих олимпијских
игара, а другог дана викенда почиње традиционални турнир у малом фудбалу.
Спортска дворана Обилићево се и не разматра јер је, према тврдњама представника КС
РС, "неусловна и мала за овај ранг такмичења". Поставља се питање како је Обилићево
одједном постало неусловно и мало с обзиром да је
ОКК
Борац у јануару 2014. године несметано могао да одигра првенствени меч са
Рогатицом у горе споменутој дворани!?

Како смо успјели да сазнамо, ОКК Борац и Сутјеска су се договорили да утакмица буде
одиграна 26. децембра, седам дана након посљедњег кола у 2015. години, али
Кошаркашки савез Републике Српске је то одбио, уз образложење да "утакмица мора да
буде завршена 72 сата након заказивања првобитног термина". На крају је одлучено да
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ће се бањалучки "црвено-плави" и фочански "плаво-бијели" састати у спортској дворани
у Фочи, у којој је
, подсјетимо,
ОКК Борац прошле сезоне славио резултатом 71:72 поенима садашњег кошаркаша
Студента Стефана Цумбе у посљедњој секунди утакмице.
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