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Претпосљедњу гостујућу утакмицу у текућој сезони Премијер лиге фудбалери Борца ће
одиграти сутра на стадиону Тушањ у Тузли против домаће Слободе. Екипа Хусрефа
Мусемића пружа одличне партије током прољећног дијела сезоне: у досадашњих 11
одиграних мечева само два пута су поражени, оба пута резултатом 1:0 и то од Широког
Бријега и Зрињског.

Како је рекао и шеф стручног штаба Владо Јагодић, Тузлаци су нанизали пет мечева без
пораза, док Борац на гостовање старом ривалу путује без резултатског императива и
притиска.

- У прошлом колу против екипе Витеза на домаћем терену Борац је играо управо
онако како ја желим: нападачки, ангажовано, а поготово се то односи на прво
полувријеме. Ефикасност још увијек није на нивоу на којем би требало да буде, али
је најважније да смо побиједили, а сигуран сам да ћемо то учинити и у преостала
два домаћа дуела са Звијездом и Дрином. Споменуте екипе имале су довољно
прилика да прије Градског стадиона изборе опстанак у Премијер лиги и у Бањалуци
немају шта да траже – категоричан је Јагодић, који се потом окренуо наредном мечу
са Тузлацима, који се четири кола прије краја првенства налазе на 9. мјесту са 31 бодом.

- Очекујем једну добру утакмицу на Тушњу. Слобода на домаћем терену игра као
препорођена откако је Мусемић на тренерској клупи, играју офанзивно, за гол више
и сутрашња утакмица биће прави тест за младу екипу каква је наша. Стално смо
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били у грчу, прво борба за Европу кроз Куп, па кроз првенство, и овај меч са
Слободом је права прилика да момци покажу свој пуни квалитет. Меч ће бити и
директно преношен на ТВ Арена спорт, очекује се и пун стадион јер је улаз
слободан, тако да ће амбијент за играње фудбала бити идеалан – рекао је тренер
Јагодић на данашњој конференцији за новинаре.

Здравствени билтен је, према Јагодићевим ријечима, повољан. Само се нападач Елвир
Кољић жалио на повреду задње ложе током јучерашњег тренинга, али ће сигурно бити у
комбинацији за меч. Због три жута картона меч ће пропустити Ајдин Реџић, а суспензија
за Ивана Костића након црвеног картона у куп-мечу са Широким Бријегом истиче послије
ове утакмице, па ће штопер бити на располагању за утакмицу са Звијездом.

Стријелац првог Борчевог гола у побједи над Витезом Небојша Рунић такође истиче да
екипа максимално растерећена путује у Тузлу.

- Резултатски императив немамо, али сви знамо чији грб и дрес носимо и имамо
обавезу да представимо у најбољем свјетлу. Уз прави приступ и ангажман, какав је
био у мечу са Витезом, мислим да ни побједа на Тушњу неће изостати – рекао је
Рунић.

Иначе, прије почетка прес-конференције, на помоћном терену су се окупили чланови
омладинске школе ФК Борац, заједно са тренерима и родитељима, како би указали на
лоше стање у клубу из Платонове улице.

{youtube}Q2UGseNzDf8{/youtube}

(борац-спорт)
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