Мариновић: 19 бодова из 10 кола сјајан резултат (Видео)
Monday, 06 October 2014 14:32

На конференцији за новинаре, одржаној непосредно након завршетка утакмице са
Жељезничаром у којој је Борац тријумфовао резултатом 1:0, шеф стручног штаба Борца
Винко Мариновић истакао је да је Жељезничар био бољи ривал у првих 45 минута, али
да је Борац чекао и дочекао своју шансу.

- Морам да кажем да је Жељезничар био бољи у првом полувремену. Створили су
двије-три изгледне прилике, док ми нисмо успијевали да успоставимо своју
пас-игру и будемо равноправни. Међутим, у другом полувремену се тај сегмент
поправио, дошли смо до гола из транзиције након освојене лопте и уписали веома
важну побједу. Јоцо Стокић је и синоћ показао класу, доказао да му не треба много
простора, а сматрам да смо погодили и са измјеном, када је Јовић ушао у игру и
упослио Бечелића. Честитао бих момцима на побједи и на досадашњем учинку јер
играју под великим притиском и у оваквим условима, 19 бодова из 10 утакмица је
фантастичан резултат – рекао је Мариновић.

Игра у одбрани далеко је боља него што је то био случај на старту првенства – Борац у
посљедња четири првенствена кола није примио гол.
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- Мислим да нам је сусрет петог кола са Олимпиком, који смо изгубили резултатом
4:1, отворио очи. Од тог меча почели смо да играмо далеко боље, недуго након те
утакмице услиједила је и пауза током које смо се консолидовали. Истина, још увијек
морамо много да радимо на овом пољу, али је сигурно да је игра у фази одбране
знатно боља него што је била у пар уводних кола – наставио је Мариновић, који је
подсјетио на обавезе које његов тим очекују у наредним данима.

- Већ у уторак (сутра) играмо утакмицу осмине финала Купа Републике Српске
против приједорског Рудара, у којој ћу шансу пружити фудбалерима који нису
играли против Жељезничара, а у петак, као што је познато, очекује нас пријатељска
утакмица са Црвеном звездом. Након тога, играчи ће добити два слободна дана, а
од понедјељка почињу припреме за наставак Премијер лиге и први наредни меч са
Витезом – закључио је Мариновић.

{youtube}Y9yyadhLT44{/youtube}

(борац-спорт, фото/видео: борац-спорт)
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