Прес-конференција пред Извиђач (Видео)
Thursday, 07 May 2015 12:10

Рукометаши Борца у суботу (17 часова, Спортска дворана Борик) против Извиђача из
Љубушког играју прву утакмицу финалне серије за првака Босне и Херцеговине. Први
пут у посљедњих неколико сезона изостаће Лига 6 или Лига 4, а шампион БиХ биће она
екипа која прва забиљежи три тријумфа.

Великан из Господске улице у серији против Љубушака има предност домаћег терена,
што, према ријечима тренера Игора Рађеновића, даје улогу фаворита у борби за наслов.

- Да је, којим случајем, исход жријеба био другачији, шансе за освајање трофеја би
биле подједнаке. Међутим, с обзиром да имамо предност домаћег терена, сматрам
да смо фаворити. Имали смо паузу у одигравању званичних утакмица од мјесец
дана, тако да смо донекле и испали из такмичарског ритма, али сам сигуран да ће
момци својим залагањем и пожртвованошћу све то надокнадити. Биће ово дуел
двије различите екипе: тим Извиђача чине младићи од 18, 19 и 20 година, играју
полетно и то је њихова предност, међутим на нашој страни су искуство и физичка
снага и вјерујем да ће то и пресудити – рекао је тренер Борца на данашњој
конференцији за новинаре, истакавши да због повреде стопала у првој утакмици неће
наступити Срђан Тривунџа.

Средњи бек Стефан Јанковић не доводи у питање Борчево вођство након прве
утакмице.
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- Као што је и тренер рекао, Извиђач је млада екипа, жељна доказивања и сигурно
ће се квалитетно представити у Борику. Међутим, ушли смо у дио сезоне у којем не
смије да буде кикса и уколико будемо максимално ангажовани од почетка до краја,
мислим да побједа, а касније и титула неће доћи у питање – навео је Јанковић.

Трећа утакмица финалне серије, послије које би Борац теоретски могао да прослави
освајање треће титуле првака БиХ у клупској историји, требало је да се игра 16. маја у
дворани Борик, међутим, проблем представљају двије манифестације које се у наредним
данима одржавају у тој дворани. Наиме, спојени су Ђурђевдански фестивал (13. мај) и
Сајам за дјецу и породицу (16. и 17. мај), тако да су челници Борца приморани да траже
алтернативно рјешење. Једно од њих је да се трећи меч одигра у дворани Борисав
Станковић у Лазареву.

- Након наше прве утакмице са Извиђачем, дворана Борик биће заузета наредних
осам дана, тако да морамо да нађемо рјешење за трећу утакмицу која је планирана
за сљедећу суботу. Предложићемо Извиђачу да се та утакмица игра два дана
касније, односно 18. маја и одговор очекујемо у току дана. Уколико тријумфујемо у
суботу пред својим навијачима, а потом и у Љубушком 13, маја, на тој утакмици
бисмо могли да завршимо финалну серију и побједом освојимо титулу. Због тога
нам је важно да евентуално освајање титуле прославимо пред пуним Бориком, а не у
дворани у Лазареву или у неком другом граду – рекао је члан Управног одбора
Владимир Бранковић, наводећи имена три града као могуће опције уколико одговор
Љубушака буде негативан: Челинац, Приједор и Србац.

Члан Управе Борца осврнуо се и на лоше услове за рукометне тренинге и утакмице у
граду на Врбасу.
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- У дворани у Лазареву је паркет лош и семафор је покварен, тако да би прво квар
на истом морао да буде отклоњен. У граду постоји неколико дворана, али ниједна
не испуњава прописане услове за рукомет. Чуо сам недавно да се планира изградња
школске дворане преко пута дворане Борик, али исто тако сам чуо да ни она неће
испуњавати услове који су потребни за овај спорт. Једноставно, Борац је у тешкој
ситуацији по том питању и овим путем апелујем на надлежне да се овај проблем што
прије ријеши на обострано задовољство – рекао је Бранковић.

{youtube}YMGqZsSuOfE{/youtube}

(борац-спорт)
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