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Рукометаши Борца сутра ће у дворани Борик, са почетком у 18 часова, у оквиру деветог
кола Премијер лиге БиХ дочекати екипу Коњуха из Живиница, која је један од директних
конкурената нашем тиму за пласман у Лигу за шампиона БиХ. Црвено-плави су у прошлом
колу, након троседмичне паузе, забиљежили гостујући тријумф над Приједором (14:18),
док су Живиничани убједљиво поражени на домаћем паркету од лидера Вогошће
резултатом 19:32, те је бодовна разлика између Борца и Коњуха три бода у корист клуба
из Господске улице, који, самим тим, има велику шансу да се сутрашњом побједом
додатно "одлијепи" и растерећеније дочека преостала четири кола јесењег дијела
првенства.

Ипак, у редовима Борца влада опрез пред дерби са "столарима", првенствено из разлога
то су два тима одмјерила снаге у припремном периоду, када су у Живиницама
тријумфовали домаћи резултатом 20:27.

- У прошлом колу смо одиграли прву званичну утакмицу након 3 седмице паузе и
најважније је било да видимо како ћемо одреаговати, односно изгледати на терену.
Меч са Приједором био је веома тежак, доста смо се потрошили у фази одбране,
али исто тако могу да будем задовољан како смо одрадили посао када је у питању
тај сегмент игре. Успјели смо да наставимо наш низ побједа, а сутра нас очекује
утакмица са Коњухом. Сигурно да је изненађење њихов висок пораз у прошлом колу
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од Вогошће и мислим да ће код њих доћи до одређене реакције. Исто тако, сигурно
је да им нећемо дозволити да се ваде код нас, али нећу дозволити да се ико завара
тиме што су од лидера на домаћем терену поражени двоцифреном разликом,
поготово ако знамо да је Коњух забиљежио побједу над Борцем у септембру, у
припремном периоду – рекао је шеф стручног штаба Борца Ратко Ђурковић на
данашњој конференцији за новинаре.

На Ђурковићеве ријечи надовезао се бек Милош Лончар, који је увјерен да ће Борац
сутра увече крај свог имена уписати нова три бода.

- Екипу Коњуха дјелимично познајемо јер смо одиграли са њима једну пријатељску
утакмицу. Нажалост, изгубили смо, али смо од тада подигли ниво игре како у
одбрани, тако и у нападу. Налазимо се у побједничком низу, уписали смо четири
побједе заредом и вјерујем да неће бити проблема да тако и наставимо.

Своја очекивања од утакмице са Живиничанима изнијели су и крилни играчи Борца
Милош Њежић и Марко Ћеранић, који су добили позив селектора БиХ Билала Шумана да
се појаве на окупљању потенцијалних репрезентативаца из Премијер лиге, које је
заказано за 26. новембар. Поред њих двојице, из Борца су позив још добили и голман
Дамир Ефендић, крило Владан Ђурђевић и бек Деан Шешић.

- Очекујем да наставимо побједнички низ. Екипа Коњуха јесте поражена убједљиво
у прошлом колу, али то није разлог да их потцијенимо, штавише морамо да их
схватимо озбиљније јер долазе у Бањалуку сигурно да поправе утисак. Ипак, и
поред тога, вјерујем у побједу и надам се да се иста неће довести у питање – навео
је Ћеранић, који истиче да се полако али сигурно враћа у праву форму након тешке
повреде, односно лома метатарзалне кости.

- Екипа Коњуха на свакој позицији има по једног квалитетног играча, а предвођени
су тренером који познаје стање у Борцу. Не очекујем нимало лаку утакмицу, али
играмо пред својим навијачима, Коњух нам је остао дужан од те пријатељске
утакмице тако да, уз максималан ангажман, сматрам да ћемо сигурно стићи до
жељене побједе – рекао је Милош Њежић.
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{youtube}8KFxFaC55LU{/youtube}

Иначе, представницима медија данас су се обратили и директор Борца Владимир
Бранковић и директор Школе рукомета Бањалука и бивши тренер Борца Драшко
Будиша. Са споменутом школом, према Будишиним ријечима, Борац је развио изузетно
квалитетну сарадњу.

- Радимо са дјецом од 6 до 12 година, која су углавном усмјерена на мини-рукомет,
док имамо и једну селекцију великог рукомета, која ће се публици представити
сутра, између два полувремена утакмице са Коњухом. Школа рукомета Бањалука
постоји већ четири године и прилично је самостална што се тиче финансирања.
Најбољи појединци путују на турнире у Словенију, Хрватску, а када достигну
одређену доб, усмјеравамо их ка омладинској школи Борца, на обострано
задовољство и корист – навео је Будиша.

Директор Владимир Бранковић навео је да Борац велику пажњу посвећује рукомету у
школама.

- Договорили смо сарадњу са неколико бањалучких школа, гдје су покренуте
рукометне секције у сарадњи са Борцем. Наставници мјесечно долазе у клуб, гдје
одржавају састанке са руководством и тренерима млађих категорија, како би се са
дјецом радило што квалитетније. У наредном периоду трудићемо се да тој дјецо
обезбиједимо годишње карте за наше утакмице, уз које би имали попуст приликом
куповине код одређених спонзора клуба као што су Бема, књижара Стилос,
Јаћимовић, Графо Балкан... – истакао је Бранковић.
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(борац-спорт, фото/видео: борац-спорт)
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