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У наредних пет дана фудбалери Борца ће два пута снаге одмјерити са актуелним
лидером на табели и редовним учесником европских такмичења, Широким Бријегом.
Први сусрет заказан је за сутра на стадиону Пецара у 16:30 часова у оквиру 21. кола
Премијер лиге, а други у сриједу (15. април), на Градском стадиону у Бањалуци у 19:30
часова, када ће се два тима састати у првој утакмици полуфинала Купа БиХ.

У претходном првенственом колу изабраници Владе Јагодића поражени су на домаћем
терену од сарајевског Олимпика, али према ријечима првог стратега Великана из
Платонове, то не значи да је Борац своје шансе да избори евро-купове кроз лигу "пустио
низ воду".

- Иако смо забиљежили болан и неочекиван пораз у сриједу од Олимпика, то не
значи да ћемо такмичење у првенству оставити по страни. Што се тиче прве
утакмице полуфинала Купа БиХ коју играмо у сриједу са истим ривалом, бићу
слободан да је прогласим и утакмицом године. Кад говорим о првој наредној
утакмици, овој првенственој,
било
би сулудо да ја у овом тренутку кажем да ћемо сигурно савладати Широки Бријег
на Пецари с обзиром на избор играча које овај тим има. Ради се о екипи која у
текућој сезони има само један пораз у свим такмичењима и јасно нам је коме идемо
у госте.
Борац је посљедњи пут савладао Широкобријежане на Пецари у фебруару 2011.
године, у шампионској сезони, када сам такође сједио на тренерској клупи. Све
ћемо покушати да избјегнемо поразе сличне онима из претходне двије сезоне, од
4:0 и 3:0. Широки Бријег је таква екипа која може да одигра "тијесну" утакмицу као
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што је био случај против Слободе и Звијезде, али исто тако могу да буду изузетно
ефикасни ако им то ривал дозволи
– истакао је Јагодић.

Ни овај, као ни претходни мечеви, не може да прође без кадровских проблема.

- Капитен Субић јуче није тренирао због повреде стопала, Бечелић је одрадио
тренинг, али са "стиснутим зубима", тако да ћемо тек данас да процијенимо да ли је
спреман за овај сусрет. Када знамо да је Широки најопаснији по боку, јасно је у
каквој смо ситуацији. Са једне стране Широки Бријег има Марковића и Закарића, са
друге Ћорлуку и Ћорића, који "хране лоптама" нападаче Вагнера и Кресингера, ту
су и млади играч Бухач, затим Ландека, Кожуљ, Плазонић, тако да је тешко рећи од
кога пријети највећа опасност по гол – наставио је Јагодић.

Шеф Борчеве струке осврнуо се и на грешку код примљеног гола у сусрету са
Олимпиком.

- Многи су окривили Асмира Авдукића због те грешке, али ја не дозвољавам да се
праве такве оцјене. Прије Авдукићеве интервенције још три одбрамбена играча су
погријешила, тако да је Авдукић само карика у ланцу.

На располагању стручном штабу сутра неће бити лијеви бек Борислав Пилиповић, којем
је у сриједу показан жути картон током загријавања, па ће искусни Пилиповић
пропустити овај дуел због три жута картона.

- Био сам љут као рис након меча јер сам планирао да сутра Пилиповић буде
стартер, али кад сам погледао снимак меча, схватио сам зашто је тако реаговао код
извођења корнера. Наиме, прије примљеног поготка Олимпик је извео корнер, али
се лопта налазила метар од угла и зато је Пилиповић онако реаговао код новог
корнера. Нисам га казнио новчано јер сам касније и сам утврдио зашто је тако
поступио – рекао је Јагодић, истакавши да у овом тренутку не може да саопшти састав
који ће се сутра супротставити тиму са Пецаре.
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{youtube}g6gefhJuOXk{/youtube}

Стандарни првотимац, штопер Иван Костић, истакао је да је атмосфера у екипи, и поред
пораза од Олимпика, и даље на завидном нивоу.

- Тај пораз нас је донекле пореметио јер смо сви очекивали побједу којом бисмо се
додатно прикључили врху табеле, међутим нисмо успјели тријумфујемо и сада се
окрећемо Широком Бријегу. Сигурно је да не путујемо на Пецару са бијелом
заставом – јасан је 25-годишњи штопер.
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