Прес-конференција пред Витез (Фото/Видео)
Friday, 02 August 2013 13:02

Фудбалери Борца премијерни меч пред домаћом публиком у новој сезони одиграће сутра
(20:30 часова), када у Владике Платона 6 стиже дебитант у највишем рангу такмичења,
Витез. Шеф стручног штаба Борца Драган Јовић прихватио је улогу фаворита у
сутрашњем дуелу, али истовремено позива на опрез.

- Екипу Витеза знам од раније, клуб је веома добро организован и морамо да
будемо опрезни. Што се моје екипе тиче, добро смо радили у протеклој седмици,
играчи након освојеног бода у Зеници раде са доста више самопоуздања и вјерујем
да ћемо стићи и до прве "тројке" у новом шампионату. Повријеђених и
суспендованих нема, а у конкуренцији за тим је и штопер Огњен Петровић – рекао
је Јовић на данашњој прес-конференцији.

Према Јовићем ријечима, клуб је и даље у потрази за појачањима. Ситуација око доласка
нападача Немање Видаковића још није ријешена јер његов тренутни клуб, Нови Пазар,
тражи 5000 евра обештећења што Борац у овом тренутку нема. Јовић наглашава да
играчки кадар још увијек није формиран.

- Прелазни рок у БиХ је завршен, међутим слободне играче са стране још увијек
можемо довести. Морамо да појачамо и проширимо постојећи играчки кадар јер је
екипа већ сакупила одређен број жутих картона, а очекује нас и наступ у
куп-такмичењу – додао је Јовић.
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Чувар мреже Борца Асмир Авдукић увјерен је у побједу над новим чланом Премијер лиге.

- У Зеници се видјело да ова млада екипа Борца има квалитет и сигуран сам да ће
то доказати и сутра. Екипа Витеза има одређене амбиције у новој сезони, али
вјерујем да наша побједа сутра на Градском стадиону неће доћи у питање – рекао
је Авдукић.

Главни судија меча је Бишћанин Един Јакуповић, а помоћници су Далибор Хрстић из
Љубушког и Фикрет Бачић из Лукавца. Подсјетимо још једном, цијене улазница су 2 КМ
(исток) и 5 КМ (запад), док се VIP мјеста укидају.

{youtube}8HAiDtWKIKw{/youtube}

{gallery}foto/prespredvitez{/gallery}

(борац-спорт)
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