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Фудбалери Борца нису поражени на гостујућем терену у 2015. години у Премијер лиги и
Купу БиХ, а прилику да наставе низ имаће сутра на стадиону под Бијелим бријегом у
Мостару, гдје ће са почетком у 18 часова снаге одмјерити са екипом Зрињског,
актуелним шампионом БиХ.

У текућој години Борац је два пута гостовао Сарајеву, а по једном Челику и Широком
Бријегу, те забиљежио једну побједу и три неријешена резултата. Жеља сваког
појединца у црвено-плавом табору је да се тај низ не прекине након сутрашње вечери,
међутим сигурно је да изабранике Владе Јагодића не очекује нимало лак посао на путу
ка циљу.

Наиме, Мостарци свој стадион у досадашњем току сезоне ниједном нису напуштали
поражени
, а када се
томе дода чињеница да Борац никада од оснивања Премијер лиге на стадиону
Зрињског није освојио сва три бода, те да је само једном остао непоражен и то у
шампионској сезони, такође под вођством Владе Јагодића, када није било постигнутих
голова, јасно је да је пред "црвено-плавима" изузетно затхјевних 90 минута.

Ипак, оно што даје наду пред сутрашњи сусрет јесте и чињеница да су "племићи" у
досадашњем току сезоне два пута поражени – један од та два неуспјеха доживјели су
управо у Бањалуци 21. септембра, када је радост Борчевим навијачима донио
Александар Субић.
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- У одјави утакмице са Славијом рекао сам да Борац у Мостар иде да се надиграва,
да "игра фудбал" и покуша да стигне до позитивног резултата. Садашњи тренер
Зрињског тренирао је садашње Борчеве фудбалерe до уназад 4-5 кола, познаје јако
добро могућности овог тима, али ни ја нисам "хендикепиран" када је у питању
познавање могућности Зрињског и тренера Мариновића, са којим блиско сарађујем
посљедњих 15 година јер смо били саиграчи, а био је капитен генерације Лакташа
коју сам предводио са клупе. Зрињски је посљедњи пораз у Премијер лиги уписао
још у септембру у Бањалуци, након чега су нанизали 14 утакмица без пораза.
Међутим, у посљедње вријеме не бриљирају на домаћем терену. Истина, побиједили
су Слободу, али су прије те утакмице на 4 од 5 домаћих лигашких мечева
ремизирали. Борац нема шта да изгуби на овом гостовању, може много да добије,
Зрињски се грчевито бори да одбрани шампионску титулу, дијеле тренутно прво
мјесто са Широким Бријегом, а обезбијеђен је и ТВ пренос овог меча, тако да
очекујем једну допадљиву утакмицу – рекао је тренер Борца Владо Јагодић на
данашњој конференцији за новинаре.

Према посљедњим информацијама, упркос свим напорима докторске екипе Великана из
Платонове, Милош Жеравица због повреде задње ложе пропушта остатак полусезоне.

- Иако смо се надали да би Жеравица могао да се опорави бар за крај сезоне, то се
нажалост неће десити, тако да на њега не можемо да рачунамо. Сутрашњу утакмицу
у Мостару ће због обавеза у јуниорској репрезентацији БиХ пропустити и Ајдин
Реџић, док је неизвјестан наступ Владана Грујића, који је синоћ надљудским
напорима због повреде ноге завршио тренинг и тек вечерас ћу знати да ли ћу моћи
да рачунам на њега. Када вам фале три играча у везном реду, онда је јасно у каквој
смо ситуацији. Знате и сами да нам је распоред утакмица згуснут, јуче смо
побиједили Напријед у Купу града резултатом 3:1, у четвртак нас очекује дуел са
Карановцем у истом такмичењу, сутра играмо у Мостару, а у суботу у Бањалуци са
Радником. Позитивна ствар по питању играчког кадра је што се у конкуренцију
враћа Петар Илић. У овом тренутку не могу да саопштим којих 11 играча ће се сутра
супротставити Зрињском јер то ни сам не знам – рекао је Јагодић, нагласивши да
Зрињски због три жута картона не може да рачуна на Муминовића и Стојановића, а да
је ситуација са Стојкићем слична Грујићевој.

Узданица Владе Јагодића на средини терена сутра ће бити Угљеша Радиновић, који
истиче да екипе из врха табеле, судећи по резултатима, "леже" Борцу.
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- Прошла и дио ове полусезоне показују да Борац зна да игра са квалитетним
тимовима који се боре за сами врх. Пружамо боље партије онда када нисмо
фаворити, а показали су то дуели са Сарајевом и Широким Бријегом, тако да
вјерујем да ће се таква ситуација поновити и сутра ако сваки играч прикаже свој
максимум како бисмо се задовољни вратили у Бањалуку. Атмосфера у екипи је
одлична, поготово након побједе на домаћем терену над Славијом, која нам је много
значила јер смо нанизали четири меча без побједе – рекао је Радиновић.

{youtube}7yf4nArNJvI{/youtube}

(борац-спорт)
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