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Челници рукометне Газпром лиге синоћ су телефонским путем обавијестили
руководство Борца, а нешто касније и на свом званичном сајту потврдили, да актуелни
шампион БиХ у наредној такмичарској сезони неће имати право да се такмичи са
најбољим клубовима из регије. Тим поводом, данас је у просторијама клуба одржана
ванредна конференција за новинаре, на којој су директор и члан Управног одбора клуба
Владимир Бранковић и Маринко Умичевић саопштили које је руководство лиге навело
као кључне за неиздавање дозволе за наступ бањалучком клубу.

- Као прво, неозбољно је од стране челника лиге да нам се овакве информације
саоштавају путем телефона и то у 21 час. Основни разлози због чега Борцу није
допуштено да игра јесте, како нам је речено, неатрактивност бх. рукомета за ТВ
преносе, те недостатак чврсте гаранције да ће мечеви бити емитовани у HD
резолуцији. Не могу да се помирим са првим разлогом и схватим да је, рецимо,
панчевачки Динамо интересантнији за пренос него некадашњи првак Европе,
освајач Купа IHF, вишеструки шампион и освајач Купа Југославије. Што се тиче
другог разлога, били смо при крају преговора са компанијом која би на најбољи
могући начин урадила све то се од нас тражи, у канцеларију лиге је чак послат и
допис са печатом и потписом, али очигледно ни то није довољно. Сматрамо да је
Борац изигран, да је одлука челника лиге крање некоректна и безобразна, а ми
ћемо као шампион БиХ упутити протестну ноту како према руској амбасади у БиХ,
тако и према Газпрому као генералном спонзору. Такође, тражићемо већ данас и
одговорност Рукометног савеза БиХ, чији представник Смајо Карачић уопште није
присуствовао састаницима Извршног одбора лиге, а зна се да је РС БиХ један од
оснивача исте. Савез је по том питању испао неозбиљан те сада Борац плаћа цијену
задовољавања нечијих ситних интереса. Видјећемо шта наредни дани носе, али
понављам, одлука лиге је изузетно некоректна и остали смо затечени – рекао је
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Бранковић приликом данашњег обраћања представницима медија.

Иначе, Борац се данас огласио и саопштењем за јавност, које је дато на увид свим
новинарима, а исто Вам доносимо у цјелости.

Борац m:tel, шампион Босне и Херцеговине, некадашњи првак Европе и један од
најуспјешнијих спортских колектива бивше Југославије, у најмању руку огорчен је
одлуком руководства SEHА Газпром лиге да, и поред ранијих обећања да ће бити
учесник овог такмичења наредне сезоне, ипак буде изостављен са списка
учесника овог регионалног такмичења.

У претходном периоду, кроз константне контакте са руководством SEHA Газпром
лиге, добили смо обећања да ћемо бити један од тимова који ће се такмичити у
наредној сезони ове лиге, уколико испунимо одређене услове. Ти услови,
првенствено, односили су се на обезбјеђење ТВ преноса свих утакмица који ће се
играти у Бања Луци у високој HD резолуцији, што смо договорили, као и јачање
играчког кадра, на чему константно радимо.

Очито је да смо на суров начин изиграни, због чега Босна и Херцеговина први пут
неће имати представника у овом такмичењу.

Подсјећамо да је наш клуб један од оснивача регионалне рукометне лиге, за коју
је у прве три сезоне плаћао све обавезе. Ова срамна одлука, нажалост, резултат је
воље и жеље појединаца да нашкоде нашем клубу и рукомету у Босни и
Херцеговини и у директној је супротности са причом о развоју и афирмацији
рукометног спорта на овим просторима. Дакле, одлука да шампион БиХ не
оствари право учешћа у наредној сезони овог такмичења није ударац само на РК
Борац m:tel, него и на Рукометни савез БиХ, али и рукомет у БиХ у цјелини.

Да изостављање нашег тима из овог такмичења нема везе са спортом, већ неким
другим ванспортским интересима, потврђује и списак екипа које ће од наредне
сезоне учествовати у SEHA Газпром лиги. Не желећи никога да увриједимо, ипак
морамо констатовати да ће у овом такмичењу учествовати и поједини тимови који
су далеко од нивоа РК Борац m:tel по свим параметрима, од играчког кадра и
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организације унутар клуба, до услова играња и традиције и репутације коју имају.

На основу свега наведеног, уколико руководство SEHA Газпром лиге не
промијени одлуку и не уврсти РК Борац m:tel у ово такмичење за наредну сезону,
очекујемо да се огласи генерални спонзор лиге – руска компанија Газпром, која
има продајне објекте широм БиХ, и у складу са својом пословном политиком и
својим интересима, утиче на то да се шампион Босне и Херцеговине такмичи са
најбољим тимовима регије и на тај начин интерес рукомета стави изнад интереса
појединаца.

{youtube}xUaMB1faee8{/youtube}

(борац-спорт)
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