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Након ремија са Радником у Бијељини, фудбалери Борца сутра (16:30 часова) на
Градском стадиону дочекују екипу зеничког Челика, која се десет кола прије краја
Премијер лиге налази на шестом мјесту са 30 бодова, односно пет мање од
трећепласираног Борца. На прес-конференцији пред утакмицу присутнима су се
обратили шеф стручног штаба Борца Слободан Старчевић и Јоцо Стокић, који се након
паузе од једног меча враћа у стартну поставу.

- Очекује нас дуел против екипе која је тријумфима у посљедња два кола
истакла кандидатуру за пласман на европску сцену. Свјесни смо квалитета
Зеничана, али исто тако вјерујем да имамо довољно знања да, након Славије и
Зрињског, још једног ривала елиминишемо из директне борбе. Када је у питању
играчки кадар, у комбинацији за утакмицу није само Далибор Теиновић, који има
вирозу и биће спреман тек за домаћу утакмицу против Градине
– рекао је
Старчевић.

Највећа опасност по гол Борца пријети од некадашњег члана Борца Саше Кајкута, који је
ове сезоне постигао осам голова за Челик у Премијер лиги. Свакако, не треба
заборавити ни још једног бившег фудбалера нашег тима, Душка Стајића, као ни првог
тренера Борчевог шампионског тима Владу Јагодића, који ове сезоне са доста успјеха
тренира тим из Зенице.

- Већ смо у припреми утакмице са Челиком истакли да ћемо највећу пажњу морати
да обратимо на Кајкута који својим квалитетом највише доприноси веома добрим
резултатима свог тима. Ипак, сматрам да га довољно добро познајемо и да ћемо га
спријечити у његовим настојањима да искаже квалитет који посједује. Владо
Јагодић тренирао је већину играча који данас носе дрес Борца, али се надам да
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његово искуство сутра неће превагнути – наставио је Борчев стратег.

Јоцо Стокић, најбољи стријелац Великана из Платонове у текућој сезони са 9 голова,
враћа се у тим након што је одрадио једну утакмицу суспензије због картона и ниједног
тренутка не сумња у нови тријумф свог тима.

- Сутра играмо против ривала који је у посљедњих неколико кола подигао форму и
игра на високом нивоу. Међутим, вјерујем да је Борац у овом тренутку квалитетнија
екипа и да ћемо то сутра и доказати – јасан је Стокић.

У првом дијелу сезоне, у утакмици одиграној у Зеници, Челик и Борац су ремизирали
(1:1). Повео је Челик голом већ споменутог Саше Кајкута, да би бод Борцу донио
Далибор Теиновић.

{youtube}b5AUA6uqIO0{/youtube}

{gallery}foto/prespredcelikapril2013{/gallery}

2/2

