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Рукометаши Борац m:tel-а сутра у 18 часова у "Борику", у оквиру четвртог кола Газпром
Јужни ток лиге, дочекују учесника Лиге шампиона, скопски Металург. Изабраници
хрватског стручњака Лине Червара апсолутни су фаворити у сутрашњој утакмици, а
каквој екипи Борац сутра излази на мегдан довољно говори чињеница да су Македонци
протеклог викенда, у другом колу Лиге шампиона, резултатом 28:26 савладали ПСЖ, за
који наступају Младен Бојиновић, Даниел Нарсис, Микел Хансен, Лук Абало, Игор Вори...

- Пред меч са Металургом у тим су се вратили повријеђени Бранислав Обрадовић и
Мирко Микић, док смо прије неколико дана у своје редове довели Марија
Блажевића, којег тек треба да региструјемо. Екипа Металурга је у суботу савладала
Парижане у елитном клупском такмичењу, међутим то је додатни мотив мојим
играчима да се коначно ријеше грча у којем су играли прва три кола. Ситација у
клубу јесте тешка, али играчи од тога колико-толико морају да се дистанцирају –
рекао је на данашњој конференцији за новинаре тренер Борца Бојан Црномарковић.

О лошем финансијском стању пред медијима је говорио и в.д. директора клуба Небојша
Голић.

- Са свим нашим проблемима сте од раније упознати. Наш рачун блокиран је од
стране Управе за индиректно опорезивање и Нове банке, код које клуб има кредит,
али не може да га враћа управо због наведене блокаде. Просторије клуба су под
хипотеком, тако да сутра неко може да нас исели и да на овом мјесту буде
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канцеларија неке фирме. Још једном апелујем на градске и републичке власти да
разговарамо, да видимо како бисмо ријешили нагомилане проблеме. Зашто се
овако радило, немојте питати нас, већ наше претходнике – истакао је Голић.

На новинарско питање када ће бити извршена примопредаја између старе и нове
управе, Голић је одговорио:

- Када добијемо комплетну документацију о пословању и раду претходне управе,
доћи ће до примопредаје. Уколико на столу не буду сви папири које тражимо, на
примопредају нећемо пристати. Обавили смо неколико разговора са претходним
директором клуба Борисом Ђогом и све би требало да буде ријешено до сриједе –
рекао је Голић.

Повратник у тим након повреде Бранислав Обрадовић вјерује да ће се повратком
искуснијих играча млади рукометаши коначно ослободити притиска.

- Драго ми је што сам коначно спреман за мечеве након три мјесеца паузе.
Примјетно је да млађи момци играју стегнуто, али вјерујем да ће како сезона буде
одмицала пружати све боље и боље партије, уз нас старије на терену – рекао је
Обрадовић.

{youtube}8wwv9Wq09fY{/youtube}

(борац-спорт)
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