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Један од најбољих појединаца у црвено-плавом дресу у синоћњем дуелу против
зворничке Дрине био је крилни нападач Тони Јовић, који је своју одличну партију против
Зворничана крунисао голом у 29. минуту за вођство нашег тима. 24-годишњем Јовићу је
то био пети овосезонски погодак у Премијер лиги, односно први још од крајишког дербија
са Рударом (1:2) 3. октобра 2015. године.

- Била нам је потребна једна оваква утакмица. Иако је терен био тежак за игру,
напокон смо проиграли и драго ми је да смо постигли три гола и нашим навијачима
приуштили разлог за радост. Имам осјећај да смо коначно играли лијепо за око, а у
то и учинковито, што може само све да нас радује пред наставак сезоне. Свакако
да нам је ова утакмица подигла самопоуздање које је било пољуљано с обзиром на
досадашње резултате и игре – рекао је Јовић на почетку разговора за наш портал.

У односу на поједине претходне утакмице, синоћ је дошло до одређених промјена по
питању распореда играча на терену, па је тако Срђан Бечелић, којем је позиција десног
бека природна, синоћ дјеловао по лијевој страни, док је Дарко Малетић, иначе десно
крило, синоћ заузео Бечелићево мјесто десног бека.

- Морам да похвалим Срђана јер је одиграо доста добро с обзиром да је први пут
играо на позицији лијевог бека. Ипак, морам да кажем да је цијела екипа одиграла
одлично, одбрана је била сигурна, на нивоу, није било грешака – наставио је Јовић.
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Прије петнаестодневне првенствене паузе, фудбалере Борца очекује, сљедеће суботе,
гостовање на Пироти екипи Травника, која свој меч 21. кола игра данас на гостујућем
терену против Славије. Пред суботњи окршај, традиција је на страни Великана из
Платонове, који на посљедњих пет гостовања у Травнику није поражен (4 побједе и 1
реми), а посљедњи пут једна генерација Борца на Пироти је поражена у октобру 2009.
године.

- До краја сезоне свака утакмица нам је одлучујућа, тако да морамо опет да
одиграмо добру утакмицу. Више немамо оправдања ни да ли је гостујући терен или
било шта друго, довели смо се у такву ситуацију да морамо да тражимо што бољи
резултат без обзира гдје и са ким играли. Надам се да ћемо поновити јучерашњу
игру и уписати побједу која нам је веома потребна – закључио је најефикаснији
фудбалер Борца у текућој сезони.

(борац-спорт, фото: борац-спорт)
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