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Бањалучки Борац сутра (17 часова), у оквиру трећег кола Премијер лиге, гостује у
Сарајеву екипи Олимпика. Сарајлије су, попут нашег тима, у прва два кола освојиле
четири бода, а у уводних 180 минута игре постигли су шест голова (четири Леотару и два
Челику).

Према ријечима шефа стручног штаба Борца Драгана Јовића, Олимпик је тако добро
одиграо прва два овосезонска сусрета да су "могли да постигну још толико голова".

- Идемо у госте квалитетној екипи која гаји нападачки стил игре и захваљујући
таквом приступу постигли су шест погодака. Нарано, имају и одређене недостатке,
које ћемо ми покушати да искористимо. Са оптимизмом дочекујемо меч са
Олимпиком јер смо одлично радили протеклих неколико дана охрабрени добрим
резултатима у прва два кола. Морам да истакнем да друго овосезонско гостовање
дочекујемо у далеко бољој атмосфери него што је то било пред меч са Челиком,
када се практично пет минута прије првог судијског звиждука није знало ни да ли
ће меч почети. Сада је ситуација боља и надамо се повољном резултату, а то би за
нас у овом тренутку био и бод – рекао је Јовић на данашњој конференцији за
новинаре, додавши да је десни бек Синиша Дујаковић данас оперисан (сломио јагодичну
кост у мечу са Витезом) и да ће за 20 дана бити на располагању стручном штабу.

Првотимац Борца Срђан Граховац такође истиче снагу сарајевских "вукова", али се нада
наставку низа без пораза.
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- Као што је и шеф рекао, добро смо радили након ова два резултата, који су изнад
очекивања и јавности и људи око клуба. Олимпик јесте екипа са квалитетним
појединцима, посебно у нападачкој линији, али вјерујем у добар резултат – истакао
је Граховац.

Медијима се данас први пут обратио и некадашњи члан Славије и Зрињског Игор
Журжинов, који је изразио задовољство доласком у Борац.

- Драго ми је што сам стигао у овај клуб јер је Борац сигурно један од највећих
клубова у БиХ. Сутра нас сигурно очекује једна тешка утакмица против квалитетног
ривала, али сви вјерујемо у нашу добру партију и освајање бар једног бода – рекао
је Журжинов.

Иначе, екипа у Сарајеву путује данас након ручка који је планиран за 14 часова. Главни
судија меча у Сарајеву је Данијел Пајић из Бијељине.

{youtube}Jd9anT6y3iA{/youtube}
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