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Кошаркаши ОКК Борац освојили су данас побједнички пехар на 1. меморијалном турниру
"Емир Југо", који је организовао ОКК Прњавор. Поред ОКК Борац и домаћина, на смотри
је учествовала и екипа Младости из Котор Вароша, све три екипе су уписале по побједу
и пораз, а на крају је о освајачу трофеја одлучивао кош-количник. Иначе, турнир је
одржан у знак сјећања на некадашњег члана прњаворског клуба и матуранта Гимназије
Емира Југу (1997. годиште), који је изненада преминуо прошле године.

ОКК Борац је у Прњавор отпутовао у "шареном" саставу, па су се од првотимаца из
недавно завршене сезоне тамошњој публици представили Вања Самарџић, Владан
Драгичевић, Милан Вукотић, Владимир Сувара, Небојша Николић и Огњен Путник, а
екипи су прикључени и чланови јуниорског погона Вања Омеркадић, Алекса Савић и
Данило Вукајловић.

У првој утакмици дана, Младост из Котор Вароша је резултатом 61:67, потом је ОКК
Борац Которварошане савладао резултатом 80:74, да би, у посљедњој утакмици, састав
ОКК Прњавора тријумфовао над "црвено-плавима" резултатом 88:83, што је на крају
било довољно да побједнички пехар крене пут Бањалуке.

Божићев тим у сваком сегменту је доминирао над екипом Алмина Ибричића у прве двије
десетоминутне дионице; првих 10 минута окончано је резултатом 27:12, уз 10 поена
Огњена Путника и Владимира Суваре, а предност је до уласка у друго полувријеме
увећана за још 9 поена (48:27).
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У трећој четвртини долази до несхватљивог пада у игри ОКК Борац, који тим из Котор
Вароша, предвођен Марком Радићем и Алмином Ибричићем, строго кажњава и серијом
17:0 прилази на само четири поена заостатка. Кошевима Ведрана Филиповића Младост
стиже до изједначења (62:62), ОКК Борац враћа плус на своју страну поенима
Самарџића и Суваре, да би, након претрпљеног прекршаја приликом шута за три поена,
Ибричић код резултата 66:64 само два пута био прецизан приликом шута за један поен и
тако пропустио шансу да свој тим доведе у предност.

Што није успјело њему, јесте нешто касније Радићу, који је тројком одвео Младост на
70:71, одговорио је Драгичевић за 72:71, а онда, након неколико неуспјешних атака и на
једној и на другој страни, Самарџић и Драгичевић бивају прецизни за 76:71. Брзо
погођеним шутем за три поена неизвјесност у утакмицу враћа споменути Радић, домаћи
потом на линију за извођење слободних бацања на 9 секунди до краја шаљу
Омеркадића, који је оба пута био прецизан, да би, на крају, тим Младости погријешио
приликом додавања код извођења лопте, а лопту је ухватио Николић и рутинским
полагањем ставио тачку на утакмицу.

Увод утакмице између Прњавора и ОКК Борац припао је нашем тиму, који је у раној фази
стекао предност од шест поена (0:6). Ипак, гости, које је веома добро служио шут у
првом полувремену (постигли шест тројки), врло брзо преузимају контролу над
ситуацијом на терену и половином друге четвртине стичу предност од шест поена
(34:28), а у трећу дионицу, након тројке Лазића пар секунди прије краја друге, улазе при
предности од једног поена (43:42).

Мини-серијом капитена Калабића, домаћи поново одмичу (48:42), а на Калабићев
квалитетан нападачки моменат на исти начин одговара Самарџић, спојивши пет поена
(50:47). Тројком већ споменутог Калабића, Прњаворчани на 5 минута до краја треће
четвртине одлазе на +8 (57:49), а нешто касније, поенима Томаша, домаћи тим први пут
одмиче на двоцифрену разлику (61:51). Новим прецизним шутем Калабића ван линије од
6,75 метара, Прњавор одлази на 76:63, а врло брзо је на семафору био исписан резултат
79:65.

Борчеви кошаркаши нису се предавали након што су домаћи стекли огроман капитал, те
су тројком Вукотића на нешто мање од два минута до краја заостатак смањили на пет
поена (86:81). Након неискориштеног напада домаћих, Самарџић је потом изблокиран
приликом шута за три поена, Рогић је из тешке ситуације погодио за 88:81, Николић је
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направио грешку у вођењу, али се, у посљедњем нападу на утакмици, "искупио" и био
бржи од сирене за 88:83 и освајање побједничког трофеја.

Иначе, пехаре представницима екипа-учесница, непосредно по завршетку треће
утакмице, уручила је Зехра Југо, мајка Емира Југе.

ОКК БОРАЦ – МЛАДОСТ (КОТОР ВАРОШ) 80:74 (27:12, 21:15, 12:24, 20:23)

дворана: ОШ Никола Тесла у Прњавору, гледалаца: 100, судије: Александар Сеферовић
и Драгослав Рађевић.

ОКК БОРАЦ: Драгичевић 8, Вукотић 5, Омеркадић 11, Николић 11, Вукајловић 8, Савић,
Сувара 18, Путник 10, Самарџић 9.

МЛАДОСТ (КОТОР ВАРОШ): Пејаковић 4, Нарић 4, Радић 32 (5 тројки), Варошић 8,
Бубић 3, Чаушевић, Станковић, Свитлица 4, Ибричић 10, Филиповић 9.

ОКК ПРЊАВОР – ОКК БОРАЦ 88:83 (23:26, 20:16, 28:17, 17:24)

дворана: ОШ Никола Тесла у Прњавору, гледалаца: 200, судије: Александар Сеферовић
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и Драгослав Рађевић.

ОКК ПРЊАВОР: Јокић, Југовић 5, Томаш 11, Колобарић, Рогић 14, Бојко 10, Калабић 17
(5 тројки), Стакић 6, Шарчевић, Лазић 14, Петровић 9, Ћуран 2.

ОКК БОРАЦ: Драгичевић 12, Вукотић 10, Омеркадић 2, Николић 20, Вукајловић 7, Савић,
Сувара 6, Путник 10, Самарџић 16.

(борац-спорт, фото: борац-спорт)
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