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Рукометаши Борца у првој од три домаће утакмице до краја текуће сезоне Газпром
Јужни ток лиге сутра (19 часова), у Спортској дворани Борик, дочекују екипу словачког
Татрана, која је одавно сигуран учесник завршног турнира, на којем ће ове године
наступити шест првопласираних екипа. Словачки шампион се тренутно налази на
четвртом мјесту са 27 бодова, колико има трећепласирани Загреб, који је одиграо
утакмицу више од екипе из Прешова.

На данашњој конференцији за новинаре тренер "црвено-плавих" Игор Рађеновић
истакао је да су Словаци тренутно екипа која Борцу у овом тренутку најмање одговара у
регионалном такмичењу. Један од доказа за ту тврдњу јесте и чињеница да је клуб из
Господске улице на посљедња два гостовања у словачком граду примио чак 83 гола.

- Татран нам сигурно најмање "лежи" од свих екипа у Газпром Јужни ток лиги јер је
то екипа која је на окупу већ 6-7 година, односно костур је исти. Такође, то је тим
који може да пронађе рјешењe за било коју зону коју им поставите. Биће нам тешко
против Словака и из разлога што смо касно кренули са припремама јер ће се сутра
навршити четири седмице како смо почели са радом што је, наравно, мало да би се
достигла потребна такмичарска форма. Међутим, даћемо све од себе, прилику ћемо
пружити и неким млађим играчима и надам се да ћемо се представити у добром
свјетлу – рекао је Рађеновић.

Сутрашњи дуел са Словацима пропустиће средњи бек Душко Херцеговац и лијево крило
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Мирко Микић.

- Херцеговац је доживио повреду кољена на утакмици са Веспремом и иако
повреда није озбиљније природе, мораће да паузира седам до десет дана. Мирко
Микић има проблема са дискус хернијом још од Свјетског првенства у Катару и
неизвјесно је када ће се прикључити раду са екипом – истакао је Рађеновић.
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(борац-спорт)
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