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Након двоседмичне паузе због квалификација за Европско првенство 2016. године,
фудбалери Борца се сутрашњом утакмицом против Челика у Зеници враћају бици за
пласман у европска такмичења предстојећег љета. Пред изабраницима новог шефа
стручног штаба Владе Јагодића је изузетно захтјевних мјесец дана јер ће читав април
провести одигравајући утакмице у ритму сриједа – субота.

На редовној прес-конференцији данас се у реновираној Трофејној сали на Градском
стадиону окупио велики број представника медијских кућа, што је новог шефа струке
веома обрадовало.

- Импресиониран сам интересовањем новинара и са задовољством ћу своје утиске
пренијети екипи. Тим посједује велику дозу самопоуздања, која ће постати још већа
након чињенице да смо изузетно добро медијски пропраћени након одласка са
клупе мог пријатеља Винка Мариновића. Положај на табели медијско интересовање
за екипу чини још већим, а сигурно је да Борац до краја такмичарске сезоне може
додатно да поправи свој пласман и стигне до европских такмичења, који су сада
постали реалност након што смо синоћ на тренингу чули позитивне вијести од
стране Управе клуба по том питању. Надам се да ћемо се јако добро дружити у
наредна два мјесеца и да нећемо досадити једни другима јер нас очекује згуснут
распоред утакмица – рекао је Јагодић, а потом се окренуо првом наредном испиту,
сутрашњем гостовању на Билином Пољу.
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- Ви знате да сам ја на клупи Челика провео годину и по, али бићу слободан да
кажем да ће ми то сутра бити додатни мотив. Истицао сам недавно у први план
куп-такмичење у којем смо стигли до полуфинала, али знајте да ће нам од великог
значаја бити и свака лигашка утакмица до краја сезоне, почевши већ од сутра.
Током пет дана заједничког рада нисам имао на располагању све фудбалере због
обавеза појединаца у младим репрезентацијама Републике Српске и БиХ. Уочио
сам да Борац има неколико изузетно уиграних ствари, тако да ја нећу "кварити" оно
што је добро, него ћу настојати да игру Борца додатно унаприједим, што ћу чинити
постепено, а не одмах јер би то изазвало контраефекат. Што се тиче играчког
кадра, синоћ смо сазнали да због вирозе и високе температуре у конкуренцији за
меч неће бити само Угљеша Радиновић, док су сви остали фудбалери спремни да
одговоре задатку. У Зеницу идемо да се надигравамо и нећемо никога превише
респектовати. Наравно, цијенићемо сваки град у који идемо, сваку публику и сваки
клуб, али на томе се све завршава. Што се тиче сутрашње утакмице, посебну пажњу
морамо да обратимо на скок игру јер је најбољи стријелац Челика штопер Јово
Којић, што довољно говори – навео је Јагодић.

Када су у питању међусобни дуели, традиција је на страни Борца, који у Зеници на
лигашким утакмицама није поражен од 21. октобра 2006. године. Након тога су два
ривала на Билином пољу одиграла шест утакмица, три пута је славио Борац, док три
пута није било побједника. Такође, у посљедњих 14 међусобних утакмица, што у
Бањалуци, што у Зеници, Борац није претрпио пораз: забиљежено је 10 побједа и 4
ремија.

- Споменута традиција може да буде додатни терет зеничким фудбалерима. Као
што сам и рекао, у Зеницу идемо да се надигравамо, а то значи да желимо да
освојимо сва три бода. Челик је савладао Звијезду у Градачцу и сада те бодове
мора да потврди на домаћем терену, а Борац је у досадашњем току прољећне
полусезоне показао да има квалитет и да сваки тим мора да га респектује и
размишља о њему – рекао је Јагодић.

{youtube}yxMM3aoEY2Q{/youtube}

Један од стандардних првотимаца, десни бек Срђан Бечелић, очекује тешку утакмицу,
али вјерује да ће се заједно са саиграчима из Зенице вратити са три бода.
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- Очекује нас захтјевна утакмица, али мислим да смо се квалитетно спремили током
првенствене паузе и оптимистично путујемо у Зеницу. Нови тренер је са нама већ
неколико дана, прихватили смо у потпуности његов начин рада тако да са те стране
нема никаквих проблема – истакао је Бечелић.
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