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Борац након два сјајна издања главни кандидат за титулу!

Рукометаши Борца дигли су се из "мртвих" након гостујућих пораза у Љубушком и
Живиницама и пред одлучујућих 120 минута најозбиљнији су кандидат за освајање
шампионске титуле и повратак у Газпром лигу! Црвено-плави су, у оквиру четвртог кола
Лиге 4, у дворани универзитетског кампуса у Бањалуци, "прегазили" екипу Извиђача,
актуелног шампиона БиХ, надокнадили минус од четири гола из утакмице одигране 10.
маја и, имајући и виду демонстрацију силе над екипом Вогошће (36:21) у трећем колу у
дворани Борик, постали господари своје судбине када је у питању шампионска битка!

Друга утакмица четвртог кола, она између Коњуха и Вогошће, неславно је завршена у
55. минуту. Наиме, незадовољна суђењем у дворани у Живиницама, гостујућа екипа се
повукла са терена при резултату 28:20, а још увијек се не зна какве консеквенце ће, због
тог потеза, сносити прошлосезонски освајач Купа БиХ.
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Изабраници Ратка Ђурковића, који ни на овом мечу није могао да сједи на клупи због
плавог картона зарађеног у Живиницама, већ у трећој минути утакмице са "скаутима"
доживјели су шок јер је капитену Ђорђу Ћелићу, након прекршаја над Давидом
Мандићем и, благо речено, театралним падом рукометаша гостију, показан директни
црвени картон када су већ сви у дворани очекивали да Ћелићу буде искључен само на
два минута. Одлука арбитара као да је пробудила инат код момака у црвено-плавим
дресовима, који су додатно збили редове и на одмор између два полувремена отишли
при предности од два гола (16:14).

У наставку су домаћи, ношени фантастичном подршком око 500 навијача у дворани у
кампусу, једноставно речено, декласирали ривала. Наговјештај великог успјеха била су
четири постигнута гола за нешто мање од четири минута за 20:14, па је стратег гостију
Зденко Грбавац био приморан да интервенише. Међутим, након минута одмора, Борац је
наставио у још јачем ритму, те врло брзо стекао предност од седам голова (22:15). Нешто
касније, било је и 27:20, услиједила је потом мини-серија Извиђача за 27:23, али је тада
присутна публика осјетила потенцијални критични тренутак у којем се налазе њихови
љубимци, па је пружила још јачу подршку, па је наш тим, у наредним минутима, поново
загосподарио паркетом и на истеку 54. минута стекао плус од осам голова (32:24).

Тада су гости пропустили посљедњу шансу да ухвате резултатски прикључак. Прво је,
због прекршаја, на два минута игру морао да напусти Срђан Мијатовић, а нешто касније,
након што се наставио напад Извиђача, ногом је играо Милош Њежић, што су арбитри
такође окарактерисали, на опште чуђење Борчевих рукометаша и навијача, као потез
који треба да буде кажњен искључењем. Ипак, Борац се јуначки одбранио два пута са
два играча мање на терену, а касније "спустио лопту на земљу" и стечени плус увећао до
коначних 37:27.

Данијел Вукићевић је са 9 голова био најефикаснији у црвено-плавом табору, Милош
Лончар и Милош Њежић су постигли по 6, док је голман Дамир Ефендић уписао 12
успјешних интервенција. У гостујућем саставу са шест голова је најбољи био Матеј
Хрстић.

Претпосљедњу утакмицу у Лиги 4 Борац ће одиграти у сриједу (24. мај) од 20 часова у
дворани Борик против Коњуха, који је, подсјетимо, у другом колу савладао наш тим
резултатом 30:25.
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