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Након првенствене дерби утакмице са Широким Бријегом (0:0), фудбалере Борца сутра
на Градском стадиону, са почетком у 19:30 часова, очекује прва утакмица полуфинала
Купа са истим ривалом, коју је шеф стручног штаба Великана из Платонове Владо
Јагодић окарактерисао као утакмицу сезоне.

"Црвено-плави" су направили огроман успјех пласманом међу 4 најбоље екипе у
куп-такмичењу, након што су у четвртфиналном двомечу елиминисали актуелног
освајача трофеја у Купу Сарајево. На путу до великог финала изабраницима Владе
Јагодића стоји тим Широког Бријега, који је у досадашњем току сезоне у оба такмичења
само једном поражен. Било је то 6. октобра 2014. године, када је Травник у 10. колу
Премијер лиге савладао Широкобријежане на стадиону Пирота резултатом 2:1.

- У најави првенствене утакмице са Широкобријежанима сам рекао да је
куп-такмичење посебно важно за нас у овом тренутку и јуче сам играчима на
тренингу рекао да нас, без лажног оптерећења, за 30-ак сати очекује утакмица
сезоне. Жеља ми је била да реванш утакмицу полуфинала Купа играмо пред својим
навијачима, није ми се нажалост испунила, тако да ће ова прва утакмица коју сутра
играмо трасирати пут за реванш који се игра на Пецари 29. априла. Борац и Широки
Бријег су двије екипе које се надигравају, што је показала и претходна међусобна
утакмица, па ће и сутрашњи куп-окршај бити на истој "таласној дужини". Знамо са
ким играмо, знају и они врло добро ко им је ривал, тако да нас очекује веома
интересантан меч – рекао је први тренер Борца Владо Јагодић на данашњој редовној
конференцији за новинаре.
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Јагодић је на данашњем обраћању седмој сили навео пар недостатака које његова екипа
има, због чега сутрашња утакмица још више добија на значају.

- Са овом младом екипом не бојим се никоме изаћи "на црту" када је у питању
гостујући терен, а то је показала и претходна утакмица са Широким Бријегом, док
на домаћем терену, пред својим навијачима, екипа испољи одређене мане и
недостатке и то су ствари које покушавам свакодневно са играчима на тренингу,
али и током појединачних разговора. Када не постигнемо водећи гол на Градском
стадиону у жељено вријеме, поткраду нам се одређене грешке које нас коштају и то
се најбоље видјело на сусрету са Олимпиком, када смо забиљежили пораз који ме и
даље боли – наставио је Јагодић.

Ситуација по питању играчког кадра који ће се сутра супротставити изабраницима
Славена Мусе, као по навици, није идеална.

- Ајдин Реџић и Стефан Дујаковић немају право наступа јер су већ играли за друге
клубове у Купу. Посебно ми је жа о због Реџића јер у посљедње вријеме пружа јако
добре партије, као и Федор Предраговић. Петар Илић је јуче први пут након паузе
тренирао са екипом, биће на клупи, али га највјероватније нећу користити.
Александар Субић и Срђан Бечелић су такође јуче радили са тимом након 4-5 дана
паузе и тек ћу данас након тренинга у Лакташима, који почиње у 17 часова, знати да
ли ћу на њих двојицу моћи да рачунам. Сигурно је да је највећи хендикеп неиграње
Милоша Жеравице због повреде, док је Марко Јевтић добро након повреде кољена
задобијене на сусрету са Широким Бријегом. Јевтић је јуче одрадио оба тренинга,
такав је играч да ће и прећутати и "стиснути зубе" кад осјећа повреду, једном
ријечју фајтер
– рекао је Јагодић.

Пракса код Јагодићевог претходника на тренерској клупи Винка Мариновића била је да
на лигашким утакмицама гол чува Асмир Авдукић, а да на куп-мечевима између статива
стоји Бранислав Ружић, који је прије неколико дана продужио уговор са Борцем на још
двије године. Јагодић је истакао да се од те праксе неће одустати ни сутра увече.

- Сигурно је да ће Бранислав сутра стајати на голу, као што је и до сада био случај
на куп-утакмицама. Већ сам говорио да Борац има два подједнако добра чувара
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мреже, имамо и два перспективна голмана Гајића и Илића, тако да, што се тога тиче,
Борац нема проблема. Недавно је Ружић договорио наставак сарадње са Борцем на
још двије године, што ме радује, тако да је и са те стране важно да брани – рекао
је Јагодић, који је позвао све навијаче и симпатизере Борца који су у могућности да
присуствују сутрашњој утакмици дођу на Градски стадион јер је подршка навијача и више
него потребна.

{youtube}Vu_7kjNUO0I{/youtube}

Борчева "десетка" Федор Предраговић сагласан је у оцјени да је сутрашњи куп-окршај
најважнији меч сезоне.

- Атмосфера пред меч сезоне је одлична након што смо успјели да освојимо бод на
Пецари код сутрашњег ривала. Сви момци са нестрпљењем очекују да утакмица
почне и даћемо свој максимум како бисмо обрадовали наше навијаче сутра увече
– рекао је Предраговић.

{gallery}foto/pressirokibrijegkup{/gallery}

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