Јагодић: Остварили смо један од два циља (Видео)
Thursday, 16 April 2015 11:27

Прва утакмица полуфинала Купа БиХ између Борца и Широког Бријега завршена је
резултатом 0:0, баш као и првенствени дуел ове двије екипе одигран у суботу на
стадиону Пецара. И једна и друга екипа у другу утакмицу улазе са "нулом", што им даје
реалне шансе да се домогну финалног двомеча.

- И на конференцији за новинаре сам истакао да су Борац и Широки Бријег двије
екипе које воле да се надигравају и да ће одлука о финалисти пасти на Пецари 29.
априла. Такође ћу бити слободан да кажем да су ово двије супротне екипе по
питању избора играча. Ми смо ушли у заиста велики проблем, док је Широки Бријег,
у односу на првенствену утакмицу, увео чак 8 свјежих играча. У овом тренутку
заиста не знам како освјежити тим за суботу и утакмицу са Славијом јер имам све
мање играча на располагању, а Милоша Жеравицу смо изгубили на дужи период –
рекао је шеф стручног штаба Владо Јагодић на синоћњем обраћању медијима.

Борчев стратег истакао је да је Борац синоћ остварио један од два зацртана циља.

- Успјели смо у намјери да не примимо погодак и због тога сам задовољан, међутим
нисмо остварили други циљ, а то је да затресемо мрежу ривала. Ипак, када се све
сабере, морам да будем задовољан јер је Широки Бријег екипа која је у
досадашњем току сезоне само једном поражена. Овим неријешеним исходом ништа
није готово и сигурно је да нас 29. априла очекује неизвјесна утакмица до самог
краја. Иако до тог меча има још доста времена, сигурно је да ћемо се у наредном
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периоду фокусирати само на тај дуел јер је тешко играти на високом ниову на два
фронта уз ситуацију у којој се Борац налази. Честитао бих играчима Широког
Бријега на фер игри, мислим да је утакмица била квалитетна и да су јој само
недостајали голови. Искрено, очекивали смо више публике, али бих се и поред тога
захвалио свима који су дошли да нас подрже. Вјерујем да ће нас наши навијачи
подржати у реванш утакмици у великом броју и могу само да обећам да ћемо се до
посљедње капи зноја борити за пролаз у велико финале. Нажалост у том сусрету
бићемо ослабљени неиграњем Јоце Стокића, који је добио трећи жути картон, али
кога нема, без њега се може и мора – истакао је Јагодић.

{youtube}buBQCrNv97o{/youtube}

(борац-спорт)
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