Ђурковић не остаје у Борцу
Sunday, 09 July 2017 18:06

Црногорски рукометни тренер и некадашњи репрезентативац СР Југославије Ратко
Ђурковић, који је у протеклој сезони са клубом из Господске улице освојио титулу
шампиона Босне и Херцеговине, напушта Борац и Бањалуку те у наредној такмичарској
сезони неће бити дио црвено-плаве експедиције коју, након изоставања са списка
учесника Газпром лиге, очекују наступи у Премијер лиги и Купу БиХ.

У разговору за бањалучки портал mondo.ba Ђурковић је појаснио разлоге своје одлуке.

- Размишљао сам ових неколико посљедњих дана и одлучио да нећу остати у
Борцу. И то не само због одлуке SEHA већ због чињенице да ствари у Борцу иду
јако споро. Ја сам као шампион БиХ ситуацију схватио озбиљно јер је много тежи
посао да одбранимо него да освојимо титулу. А ми у овом тренутку у односу на
претходну сезону имамо само 50 одсто екипе. Избацивање из SEHA лиге је јако
разочарало све нас, али нисмо спремни да играчким кадром одговоримо захтјевима
овог такмичења. Ја сам имао стрпљења, воље и жеље да останем, хтио сам да
направим респектабилан тим па чак и у домаћим оквирима, без SEHA, али сад не
могу да склопим екипу иза које бих стао у походу на одбрану титуле – навео је
Ђурковић, истакавши да у овом тренутку нема план око преузимања неког другог тима.
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- Ја нисам ово направио јер имам неки резервни посао. Немам ништа, никакав план
за даљу каријеру, али не могу да ставим своје име иза оваквог тима. Каснимо у
концепту у старту, немам играче, план рада, очигледно су финансије кључни
проблем. Такође, јасно је и да Борац у Бањалуци нема подршку. Ја сам до сад
предложио три-четири играча који су чекали и били спремни да потпишу уговоре са
Борцем, али вјероватно је новац био проблем. Треба нам још пет играча, плус да
прикључимо неколико јуниора, али нисам могао да нађем заједнички језик са
управом и поштено је да се разиђимо. Борац према мени нема никакав дуг, имали
смо коректну сарадњу, али моја одлука је дефинитивна. Хвала свим људима у
клубу, медијима и свим Бањалучанима јер су ме прихватили као свог. Али сад се
разилазимо, такав је живот – рекао је Ђурковић, а пренио Mondo.
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