Прес-конференција пред Славију (Видео)
Saturday, 16 March 2013 19:02

Фудбалери бањалучког Борца сутра (15 часова), у дерби утакмици 18. кола Премијер
лиге, гостују у Српском Сарајеву екипи Славије. Биће то дуел два тима која имају
европске амбиције – након непотпуног, 17. кола, Славија је пета са 29 бодова, док је
Борац седми са само једним бодом мање. Поводом ове утакмице у Трофејној сали је
одржана прес-конференција, на којој су се присутнима обратили шеф стручног штаба
Слободан Старчевић и штопер Вуле Тривуновић.

- Након тријумфа над Жељезничаром, очекује нас дуел са Славијом, која, као и ми,
жели да на крају сезоне избори пласман на европску сцену. Наш сљедећи ривал
има неколико изузетно квалитетних појединаца, једини су тим који нас је прошле
полусезоне савладао на Градском стадиону и сад желимо да им се реванширамо и
у Бањалуку донесемо вриједна три бода којима би се вратили у сами врх.
Повријеђених и картонираних играча нема, а сусрет ће једино пропустити Владан
Грујић због приватних обавеза. Јуниори Борца, који су у сриједу играли утакмицу
полуфинала Купа против Славије, пренијели су нам да је терен у јако лошем стању,
протеклих дана је падао и снијег, али учинићемо све да и у тако тешким условима
остваримо свој циљ - истакао је шеф струке Борца Слободан Старчевић.

Првотимац клуба из Платонове улице и стријелац другог гола у побједи над
Жељезничаром Вуле Тривуновић такође сматра да Борац може до "тројке" у Српском
Сарајеву.
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- Свјесни смо да је дуел са Славијом један од најважнијих у прољећном дијелу
сезоне. Ово гостовање, као и гостујући мечеви против Олимпика и Широког Бријега,
показаће да ли Борац заслужује Европу. Имамо можда и најквалитетнији тим у лиги
и то ћемо покушати да докажемо већ против Славије – рекао је Тривуновић.

Овоме додајмо и да је један од најбољих играча Борца Бранислав Крунић, нажалост,
завршио фудбалску каријеру. Наиме, због проблема са срцем Крунић је претходних
неколико дана боравио у Швајцарској на прегледима гдје му је саопштено да му је срце
здраво, али да се не излаже ризику, те да престане са активним играњем фудбала.

{youtube}TFS3kk2sVMM{/youtube}
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