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28. коло Премијер лиге у фудбалу понудило је сусрет Борца и Звијезде, у којем су
изабраници Владе Јагодића тријумфовали резултатом 1:0 (погодак постигао Јоцо
Стокић у 62. минуту) и тиме на најбољи начин оповргао "чаршијске" приче да ће
Бањалучани "препустити" бодове Градачачанима који се боре за опстанак.

- Бићу груб и рећи ћу да ме више излуђују те приче и ко год их пласира, нека му је
на част – рекао је на почетку конференције за новинаре након меча тренер Јагодић,
па наставио:

- Ми смо против Звијезде дали све од себе и ја немам шта да замјерим и
приговорим својим играчима. У најави утакмице сам рекао да нас очекује врашки
тешка утакмица и она је управо таква и била. Наша замисао је била да брзо
постигнемо гол, видјели сте да смо изашли у формацији са четири нападача, па да
онда касније у игру уведемо везне играче и меч приведемо крају. Десило се,
међутим, супротно. У првих 45 минута нисмо успјели да постигнео гол и морао сам
да реагујем већ на одмору. Уједно, Петар Илић и Угљеша Радиновић су већ имали
картоне и плашио сам се искључења. На старту другог дијела прешли смо на
формацију 4-4-2 у "ромбу" и тако смо и завршили утакмицу. Драго ми је због
побједе, али у исто вријеме ми је жао и Звијезде, која ће вјероватно напустити
елитни ранг. Звијезда има квалитет за Премијер лигу, а жао ми је и због колеге
Недима Јусуфбеговића, који ми је велики пријатељ. Међутим, то је фудбал – рекао
је Јагодић, а потом се поново осврнуо на приче око препуштања бодова гостима.
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- Желим да свим невјерним Томама који као лешинари круже око стадиона поручим
да се "откаче" од наших играча и да им одводе пажњу тамо гдје не треба. Ови
момци заслужују све похвале, радили су и даље раде у тешким условима. Скоро 20
година сам у Борцу и бићу слободан да кажем да садашња генерација Борца ради у
можда најгорим условима. Стога не дам да их неко критикује, а ко би нас оправдао
да нисмо побиједили? Сигурно је да ћемо ићи максимално и у посљедња два кола,
прво против Дрине у суботу, а онда и у посљедњем колу против Вележа – истакао
је Јагодић.

{youtube}4Oy_RMIAasw{/youtube}

(борац-спорт)
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