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Утакмицама 24. кола сутра и у недјељу се наставља фудбалска Премијер лига Босне и
Херцеговине. У овој рунди бањалучки Борац ће сутра (19:30 часова) на Градском
стадиону дочекати екипу бијељинског Радника, која се седам кола прије краја првенства
налази на 11. мјесту са 22 бода, односно пет више од Витеза и Младости који су у зони
испадања у нижи ранг.

Изабраници Владе Јагодића ушли су у изузетно важан четвородневни период за
наставак сезоне. Прво ће, како рекосмо, сутра увече дочекати Радник, а затим у сриједу
на стадиону Пецара, у реванш утакмици полуфинала Купа БиХ, снаге одмјерити са
Широким Бријегом.

На редовној конференцији за новинаре Јагодић се осврнуо на дерби претходног кола
између Зрињског и Борца, који је одигран у сриједу и завршен поразом "црвено-плавих"
резултатом 2:0.

- Екипа је у Мостару играла онако како сам ја најавио на конференцији за новинаре
прије утакмице. Пропустили смо прилику да преко Стокића у 17. минуту дођемо до
вођства, а убрзо је Зрињски са бијеле тачке, из оправдано досуђеног једанаестерца,
стигао до вођства. Тада се догодило нешто што до сад нисам виђао код ове екипе,
а то је у пад у игри који је трајао 15-ак минута и то не смије да нам се деси прво
сутра, а посебно у сриједу, када се боримо за финале. Резултатски, лоше смо
прошли, али се по нашој приказаној игри не бих сложио да је партија коју смо
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пружили у сриједу једна од најлошијих у досадашњем току сезоне. Ипак је Борац
имао 10 шутева на гол наспрам 7 Зрињског, омјер у посједу лопте у процентима био
је 52:48, омјер у корнерима 5-3, што довољно говори да је Борац, како сам и рекао у
најави, у Мостар ишао да "игра фудбал" и да се надиграва – рекао је Јагодић.

Сутрашњи Борчев ривал је у протеклом колу поражен у Угљевику од градачачке
Звијезде, директног конкурента за опстанак, резултатом 0:1 и тако себи закомпиковао
ситуацију када је у питању борба за очување премијерлигашког статуса.

- Сигурно је да би нама било лакше да су играли Славка Петровића славили у
прошлом колу пред својим навијачима. Сутра долазе у Бањалуку да надокнаде
бодове, али могу већ сада да им кажем да од тога нема ништа. Знамо да су прије
пораза од Звијезде нанизали шест утакмица у Премијер лиги без пораза, али
Борац има обавезу пред својим навијачима да сутра побиједи и тако у
побједничком расположењу отпутује на Пецару, на реванш полуфинала Купа
– истакао је Јагодић.

Стратег Борца нагласио је да су поразом у Мостару шансе Борца да се кроз лигу
пласира у Европу сведене на "минимум минимума".

- Уколико бисмо којим случајем били елиминисани у сриједу из Купа, морали бисмо
да се пласирамо на четврто мјесто, које би нам донијело Европу само у случају да
Зрињски или Широки Бријег, који су у врху, освоје куп-такмичење. За то четврто
мјесто потребне су нам све домаће побједе до краја, па тријумф над Жељезничаром
на Грбавици у директном дуелу, али и да нам се "поклопе" још неки резултати –
рекао је Јагодић, нагласивши да је већ постало "дегутантно и досадно" причати о
проблемима око играчког кадра.

- Бечелић се повриједио на мечу са Широким Бријегом, јуче није могао да се ослони
на ногу, Грујић је желио да помогне екипи у Мостару па је на свој захтјев одиграо
пола сата, Пилиповић је приближно спреман да заигра након што је пропустио дуел
са Зрињским, док је Илић након повреде добио 45 минута, у којима је учинак могао
да буде и бољи, али не могу да будем незадовољан јер је дужа пауза иза њега –
истакао је Јагодић.
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Први тренер Борца осврнуо се и на јучерашњи пораз у Купу града од Карановца
резултатом 2:1, чиме су "црвено-плави" елиминисани из даљег такмичења. Меч је
одигран на стадиону у Крупи на Врбасу, голове за домаћи тим постигли су Милошевић у
9. и Василић у 55. минуту, док је једини гол за Борац дјело Мацановића из 42. минута.

- Јако сам разочаран јучерашњом партијом коју су млађи играчи пружили у дуелу са
екипом која се такмичи три ранга испод нашег и неће бити изненађење ако прије
данашњег тренинга некога избацим из свлачионице. Колико год неки умањивали
значај тог такмичења, јако је важно бити најбољи у граду. Четири играча која на
премијерлигашким мечевима сједе на клупи и чекају своју шансу, као и јуниори који
су потписали професионалне уговоре са Борцем, морају да буду бар конкурентни
са Карановцем, уз дужно поштовање према тој екипи. Онакав приступ као јуче код
мене не пролази.

Штопер Марко Јевтић увјерен је да ће се заједно са саиграчима сутра радовати
бодовима, али је свјестан да ће до њих бити изузетно тешко доћи.

- Радник је квалитетна екипа, што су и доказали овог прољећа. Прије пораза од
Звијезде нанизали су шест утакмице у којима нису поражени, а овог прољећа нису
забиљежили ниједан неуспјех на гостујућем терену (гостовали Славији,
Жељезничару и Слободи, оп.а.). Ипак, вјерујем у побједу која би нам много значила
пред дерби са Широким Бријегом у оквиру полуфинала Купа и позивам наше
навијаче да нам помогну, како бисмо лакше стигли до ње – рекао је Јевтић.

{youtube}jIrO3VNVbLY{/youtube}

(борац-спорт)
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