Јагодић: Побједа у прави час (Видео)
Sunday, 19 April 2015 01:41

Великан из Платонове забиљежио је први тријумф још од сусрета са Травником, који је
одигран 22. марта, савладавши Славију на Градском стадиону резултатом 2:0. Водећи
гол дјело је Јоце Стокића, који је тако стигао до бројке 8 када су у питању постигнути
голови у текућој сезони Премијер лиге, док је коначан резултат поставио капитен
Александар Субић, којем је гол у мечу са Славијом четврти премијерлигашки.

- Славија нам је пружила достојан отпор у првом полувремену, у којем смо ми
показали одређене слабости и нисмо направили оно што смо прижељкивали.
Упркос томе, сматрам да смо играли садржајно, а са таквом игром смо наставили и у
другом дијелу, што ме радује. Вјерујем да је малобројна публика отишла задовољна
са стадиона јер је утакмица била гледљива. Не смијемо да заборавимо да је код
резултата 0:0 Славија погодила стативу, али је ускоро услиједила казна за тај
промашај захваљујући луцидном потезу Јоце Стокића. Кад смо постигли водећи
гол, било је реално очекивати да посао рутински приведемо крају, што смо и
учинили – изјавио је шеф стручног штаба Великана из Платонове Владо Јагодић на
конференцији за новинаре одржаној непосредно након утакмице са Славијом.

Стратег "црвено-плавих" истакао је да је побједа од два гола више у односу на ривала
стигла у правом тренутку за његове изабранике.

- Екипи је био потребан један овакав резултат, да са њих спадне терет неријешеног
резултата који су осјећали након посљедњих утакмица. Не примамо голове, то је
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тачно, али исто тако је тачно и да их пуно не постижемо, тако да сам изузетно
задовољан чињеницом да смо постигли два поготка. Слиједи нам сада дан
опоравка, па почетак припрема за дерби са Зрињским у Мостар. Борац је и даље у
врху премијерлигашке табеле и сигурно је да се до самог краја нећемо предавати у
борби за што бољи пласман. Имамо добар распоред, само је потребно да стигнемо
до сигурне игре на домаћем терену, са чиме смо до сада имали проблема. Међутим,
мислим да идемо добрим путем и мишљења сам да је наша игра са Славијом добро
изгледала – рекао је Јагодић.

Прије гостовања у Мостару, Борчеве фудбалере у понедјељак на стадиону у Крупи на
Врбасу са почетком у 17 часова очекује утакмица Купа Града против Наприједа. Јагодић
је најавио да ће у том сусрету наступити пет младих играча из првог тима, а да ће
остатак поставе чинити јуниори.

{youtube}A5ebuFPR3fg{/youtube}

(борац-спорт)
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