Прес-конференција пред Рудар (Фото/Видео)
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У 22. колу Премијер лиге бањалучки Борац на Градском стадиону у Приједору гостује
тиму Рудара. Дуели ова два тима увијек су привлачила пажњу публике, па је
интересовање велико и за овај меч. Поводом сутрашњег окршаја у граду на Сани, данас
је у Трофејној сали одржана прес-конференција, на којој су своја очекивања од меча
изнијели тренер Борца Слободан Старчевић и зимско појачање, те један од
најискуснијих првотимаца, Владан Грујић.

- Приједорчани су у посљедња два премијерлигашка дуела освојили шест бодова и
путем медија истичу како им је самопоуздање на великом нивоу пред меч са Борцем.
Ипак, сматрам да наш тим има квалитет да им се одупре и у Бањалуку донесе нове
бодове – рекао је Старчевић.

У прољећном дијелу шампионата Борац је остварио низ од шест утакмица без пораза,
односно девет рачунајући и мечеве у завршници јесење полусезоне. Владан Грујић не
сумња да ће се серија одличних резултата наставити и након суботе.

- Свјесни смо да је Рудар подигао форму и самопоуздање резултатима у посљедње
двије утакмице, али Борац сваку утакмицу почиње са жељом да у њој тријумфује,
тако да ни сутрашња против Рудара није изузетак. Што се тиче форме у којој се ја
налазим, могу да кажем да сам генерално задовољан, али је свакако чињеница да
увијек може боље – истакао је Грујић.
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Када је у питању играчки кадар, сутрашњи дерби пропустиће Далибор Теиновић
(вироза) и Асмир Авдукић (повреда бутног мишића). Очекује се да Борчев први чувар
мреже буде спреман за утакмицу против Градине из Сребреника сљедећег викенда,
међутим након тог дуела "црвено-плаве" очекују двије можда и пресудне утакмице у
борби за пласман на европску сцену, дуели против Олимпика у Сарајеву и Сарајева у
Бањалуци, те ће у складу с тим бити донесена одлука о Асмировим наступима. Даље,
након сутрашњег меча у Приједору Борац у сриједу у Бањалуци, у првој утакмици
полуфинала Купа Републике Српске, дочекује зворничку Дрину и према Старчевићевим
ријечима, терет тешког распореда у наредним данима подједнако ће поднијети оба
резервна голмана, Синиша Марчетић и Далибор Козић.
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