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У дерби утакмици четвртог кола Премијер лиге бањалучки Борац сутра (20:30 часова,
директан пренос на БХТ1), дочекује актуелног шампиона, сарајевски Жељезничар.
Сарајевски тим налази се на првом мјесту са максималних 9 бодова и то без примљеног
гола, док је Борац шести са четири бода мање. Ипак, играчи и стручни штаб
"црвено-плавих" увјерени су да ће се Борчев бодовни заостатак за тимом са "Грбавице"
након сутрашњег дербија смањити на само један бод.

- Успјели смо да у протеклом периоду анализирамо игру Жељезничара и
квалитетно се припремимо за сутрашњи окршај. Када је у питању играчки кадар,
имали смо одређених проблема са лакшим повредама Огњена Ђелмића и Младена
Жижовића, међутим наш докторски тим успио је да санира те повреде, па ће они
бити у конкуренцији за меч. Жељезничар добро познајем, веома добро су почели
нови шампионат, а резултат им је бољи од игре јер су и они доста мијењали и имају
доста повријеђених играча. Међутим, ми имамо јасан циљ, а то је да освојимо нове
бодове и тако обрадујемо, надам се, пун Градски стадион. Оно што мене радује
јесте борбеност и пожртвовање играча свих 90 минута и нема разлога да тако не
буде и сутра – рекао је на данашњој конференцији за новинаре шеф стручног штаба
Борца Драган Јовић.

Младен Жижовић, првотимац Борца који је у прва два гостујућа сусрета могао да донесе
Борцу и три бода, није могао да обећа да ће "трећа бити срећа". Битан је, како каже,
само успјех тима.
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- Надам се да ћу овога пута бити успјешнији ако се нађем у ситуацијама као што је
било против Челика и Олимпика. Међутим, најмање је важно ко ће бити стријелац, ја
или неко трећи, најважније је само да забиљежимо и другу првенствену побједу.
Жељезничар јесте тежак и квалитетан ривал, али мислим да на нашем стадиону
против Борца нико није фаворит – јасан је искусни везиста нашег тима.

Главни судија меча биће Владимир Бјелица из Српског Сарајева. Цијене карата су 2 КМ
(источна трибина) и 5 КМ (западна трибина), док је улаз на исток за жене и дјецу
бесплатан. Мечу ће, наравно, присуствовати и навијачи Жељезничара, који ће у
Бањалуку допутовати у 12 комбија.
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