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У прва четири званична меча на тренерској клупи Великана из Платонове шеф стручног
штаба Владо Јагодић са својим изабраницима није осјетио сласт побједе. Забиљежена
су три неријешена резултата (два пута 0:0 са Широким Бријегом и 1:1 са Челиком) и
пораз од Олимпика (0:1), а прилику да забиљежи прву побједу у свом трећем мандату на
клупи Борца Јагодић ће имати сутра на Градском стадиону у 19:30 часова, када ће
"црвено-плави" у 22. премијерлигашком колу снаге одмјерити са екипом Славије.

- Иако стално говорим да пред мене ни пред играче у овој полусезони није
постављен императив, бићу ипак слободан да кажем да пред меч са Славијом
осјећамо морање. У посљедње двије утакмице пред својим навијачима нисмо успјели
да побиједимо, штавише нисмо постигли ни гол, а посљедњи пут Борац је
тријумфовао још 22. марта над Травником. Мишљења сам да ће побиједити екипа
која постигне 2, а не 1 гол на сутрашњој утакмици – истакао је Јагодић, најавивши
нешто офанзивнију варијанту.

- Нећу да кажем да ћемо у утакмицу ићи са циљем да резултатски "разбијемо"
Славију јер би то било погубно. Међутим, сигурно је да се нећемо повући и чекати
своју шансу јер Борац тако не смије да игра против Славије. Гости из Источног
Сарајева ће сигурно доћи да се надигиравају, са жељом да имају посјед лопте, али,
како рекох, Борац ће се поставити нападачки, поготово ако знамо да Славија у
Бањалуци наступа без ударних игли Салковића и Ровчанина – наставио је Јагодић.
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У сутрашњем српском дербију на терен Градског стадиона неће истрчати Милош
Жеравица, који ће, према ријечима Владе Јагодића, са премијерлигашких терена
одсуствовати дужи период.

- Жеравица се повриједио у првенственој утакмици коју смо одиграли са Широким
Бријегом. У једном тренутку се ухватио за задњу ложу, у први мах смо помислили да
је у питању само грч, међутим након прегледа установљено је да Жеравица има
руптуру од центиметар и по. Примио је прву плазму, данас или сутра би требало да
прими другу, а трећа би требало да га залијечи, а када је у питању повратак на
терен, у најбољем случају би дрес Борца могао поново да обуче у реваншу Купа 29.
априла, или у дербију који играмо са Жељезничаром на Грбавици три дана касније.
Водим се мишљу да пар искуснијих, односно старијих играча, гдје прије свега
мислим на Грујића и Јевтића, добије мању минутажу сутра, можда чак да не улазе
никако, како би се квалитетно одморили прво за Зрињски, а потом и за реванш
полуфинала Купа, али о томе ћу да одлучим вечерас – рекао је Јагодић.

У међувремену ће Великан из Платонове, након сусрета са Славијом, а прије дербија са
Мостарцима, одиграти још један меч и то у понедјељак у 16:30 часова на Градском
стадиону против Наприједа, а у склопу Купа Града Бањалука.

- Сада смо већ у таквој ситуацији да не играмо свака три, већ сваких дан и по.
Прочитао сам у појединим средствима информисања моју изјаву након меча са
Широким Бријегом, када сам рекао да су играчи "исцијеђени као лимунови" па и
даље стојим при том ставу. Борац нема ту могућност да, као Широки Бријег и његов
тренер Славен Муса, измијени скоро комплетну прву поставу за први меч
полуфинала Купа у односу на првенствени. Што се тиче самог Купа Града, у том
мечу ће прилику добити млађи играчи и не сумњам да ће оправдати указано
повјерење – наставио је Јагодић, који је поздравио јучерашњу одлуку ИО ФС БиХ о
смањењу клубова у Премијер лиги у сезони 2016-17 са 16 на 12, тако да би у наредној
сезони лигу напустило шест посљедњепласираних клубова.

- Прије неколико година, када сам такође сједио на Борчевој тренерској клупи,
говорио сам како лигу треба смањити због ригорозних правила европске куће
фудбала. Тада сам проглашаван државним непријатељем број 1, али након
јучерашње одлуке се види да сам и тад био у праву. Мишљења сам и да је 12 екипа
превише, те да је оптималан број 10, а да нижи рангови, Прва лига РС и Прва лига
ФБиХ, буду јаке квалификационе лиге за елиту. Само 7 или 8 клубова у БиХ има
рефлекторе, само два стадиона испуњавају европске услове али само до групне
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фазе европских такмичења, тако да сматрам да би било оптимално да Премијер лига
БиХ броји само 10 клубова
–
навео је Јагодић.

Од првог минута сутра би у дресу Борца требало да заигра 18-годишњи Ајдин Реџић,
који је добио позив селектора U-19 репрезентације БиХ Тонија Карачића за пријатељске
мечеве са репрезентацијом Албаније 21. и 23. априла.

- Очекујем једну борбену утакмицу, више тркачку, него тактичку. Нисмо побиједили
у посљедња четири меча, а Славија је добра прилика да се вратимо на побједнички
пут. Позвао бих и публику у што већем броју да нам помогне да у томе и успијемо –
истакао је Реџић.

{youtube}dMksHAwdc9M{/youtube}

(борац-спорт, фото: mondo.ba)
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