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Док у јавности провијавају информације о евентуалном покретању стечајног поступка,
фудбалери Борца морају да се изолују од свих прича и наставе са обављањем редовних
обавеза и професионалним извршавањем задатака. Први их очекује већ сутра на
Градском стадиону и то у 17 часова, када ће у оквиру 20. кола Премијер лиге БиХ, у
дерби утакмици, снаге одмјерити са сарајевским Олимпиком, који се, када је табела у
питању, налази само једну степеницу испод Борца, са само бодом мање.

На данашњој конференцији за новинаре присутнима су се обратили шеф стручног штаба
Владо Јагодић и стријелац три гола за "црвено-плаве" у текућој сезони Тони Јовић.

Обраћање представницима медија Јагодић је почео похвалама на рачун Лешинара, који
су у великом броју дошли на утакмицу са зеничким Челиком.

- Морам да почнем данашњу конференцију похвалама за наше најватреније
навијаче, који су нам много помогли да стигнемо до повољног резултата у Зеници.
Познато је да нисмо добро отворили утакмицу, примили смо гол већ у 16. минуту, а
истовремено су и наши навијачи ушли на свој дио трибине и здушно нас
подржавали до самог краја утакмице. Упркос нешто лошијим временским
приликама и обезбијеђеном ТВ преносу, сигурно је да ће нам велики број навијача,
као и симпатизера, сутра помоћи својим навијањем у овој веома важној утакмици –
рекао је Јагодић.
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Стратег Великана из Платонове навео је 3 основна мотива која његови изабраници имају
пред сутрашњи окршај са Олимпиком.

- Први мотив је чињеница да је Олимпик декласирао Борац у првом дијелу сезоне,
не игром, већ резултатом. Други је положај на табели, а трећи чињеница да бисмо
бодовима из сутрашњег дербија направили одличну увертиру за суботњи окршај са
лидером Широким Бријегом, али и за прву утакмицу полуфинала Купа БиХ. Пред
мог претходника на клупи управа клуба није ставила никакав императив, а исти
случај је и са мном. Ни ја ни играчи немамо "омчу око врата" када је у питању
резултат. Ништа се не мора осим умријети, међутим било би идеално када бисмо у
наставак сезоне ушли са три бода из сутрашње утакмице, без обзира којим то
резултатом било остварено.

Јагодић се осврнуо и на тактичке замисли прво за окршај са Челиком, а затим и за
предстојећи са Олимпиком.

- Морам да признам да сам у претходном сусрету погријешио. Желио сам да једном
офанзивнијом варијантом игре изненадимо Челик, међутим у томе нисам успио.
Ривали већ полако "читају" наш систем игре (4-2-3-1), тако да морамо да посједујемо
и резервну варијанту. Видјели сте и сами током преноса да је Челик успио да
"прочита" игру јер њихова посљедња линија није излазила до гола како се нама не
би отворила прилика за брзу трансформацију у контранапад по одузетој лопти.
Изашли су напријед тек у посљедњих 15 минута и тек тада су се нама отвориле
двије стопостотне шансе за постизање гола. Када говоримо о сутрашњој утакмици,
Олимпик ће бити ослабљен неиграњем Богичевића и Панџе који немају право
наступа, међутим тим са Отоке не чине само њих двојица. Видјели сте како су
"начели" Звијезду, поготком Бојана Регоја са прве стативе након корнера, а не
смијемо да заборавимо ни три бразилска фудбалера која су зимус појачала
Олимпик. Посебну пажњу морамо да обратимо на Стефана Фигуеиреда, који је
право откровење у прољећној полусезони – истакао је Јагодић.

И сам Тони Јовић потврдио је да њему и саиграчима не недостаје мотива за сутрашњу
утакмицу.
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- Као што је и шеф рекао, Олимпик је једина екипа која нас је високо поразила у
текућој сезони и постигла четири поготка, а и положај на табели и могућност
напретка нас додатно покрећу. Атмосфера међу играчима је одлична, међу нама
нема несугласица, у потпуности смо прихватили начин рада новог тренера и то ће се
и доказати сутра на домаћем терену, пред нашим навијачима – нагласио је Јовић.

{youtube}8F09UDrbklc{/youtube}

Широки Бријег противник у полуфиналу Купа

У неформалном разговору са новинарима прије прес-конференције, Владо Јагодић је
истакао да му је сасвим свеједно против кога ће Борац играти у полуфиналу Купа, те да
му је једина жеља да одлука о финалисти пада на Градском стадиону. Ипак, жеља му се
није испунила. Наиме, у двомечу за финале Борац ће снаге одмјерити са актуелним
лидером Премијер лиге Широким Бријегом, први меч ће бити одигран 15. априла у
Бањалуци, а други 29. априла на стадиону Пецара у Широком Бријегу.

{gallery}foto/prespredolimpikapril2015{/gallery}

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