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У прошлом колу Прве лиге Републике Српске за кошаркаше ОКК Борац је доживио и
четврти пораз изгубивши у Фочи од Сутјеске резултатом 84:63. Данас изабранике
Бојана Божића очекује градски дерби са екипом Студента, која је у првих 6 утакмица
само једном поражена и то у прошлом колу у Билећи од Хеа (75:69). Тренер ОКК Борац
Бојан Божић у најави утакмице за наш портал осврнуо се прво на претходне двије
гостујуће утакмице, које је наш тим одиграо у Теслићу и Фочи, те на маћехински однос
који кровни савез има према ОКК Борац, као и на двоструке аршине којима се служе
челници
КС РС
.

- Наша позиција на табели била би знатно повољнија пред овај дуел да нисмо
драстично оштећени у Теслићу и да нисмо били приморани да мијењамо
домаћинство са Сутјеском на инсистирање Кошаркашког савеза Републике Српске.
Иако су представници Фочака били сагласни да се утакмица одгоди због
заузетости дворане Борик за седам дана након посљедњег кола које се игра 19.
децембра, Савез је инсистирао да се утакмица одигра у року од 72 часа од викенда,
а меч између Братунца и Теслића је одгођен за 27. децембар. Правила би морала да
буду иста за све клубове! – категоричан је Божић, који је пред меч са Студентом
истакао да је тим који са клупе предводи Александар Ћикић фаворит у дворани у
кампусу, али да предаје не смије да буде.

- И пред овај меч нас прате проблеми као и пред прошли који смо одиграли са
Сутјеском у којем смо поражени јер за меч са Студентом неизвјестан је наступ
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Дејана Барбареза због повреде зглоба. Екипа Студента је фаворит, али предаје
нема. Играмо растерећено, са великом обавезом да дамо 100 % својих могућности
због грба који носимо на дресу. Непознаница нема, играчи двије екипе се јако
добро међусобно познају, сви кључни играчи Студента су некада носили дрес ОКК
Борац и, понављам, домаћин је велики фаворит, али... – остао је загонетан стратег
"црвено-плавих".

(борац-спорт, фото: борац-спорт)
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