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Фудбалери Борца ће сутра (17 часова), у посљедњој домаћој утакмици у текућој сезони
Премијер лиге, снаге одмјерити са екипом зворничке Дрине, која се, као и претходна два
ривала "црвено-плавих" у Платоновој улици Витез и Звијезда, бори за опстанак у
елитном рангу. Зворничани су 180 минута прије краја првенства на 12. мјесту са 26
бодова, односно бодом више од првог тима који је у овом тренутку у зони испадања,
Младости из Велике Обарске.

- Меч са Дрином има сличну увертиру као и мечеви са Витезом и Звијездом, али
обећавам да ћемо учинити све како би се сутрашња утакмица завршила као двије
наведене. Јутрос сам у средствима јавног информисања прочитао реченицу да
Борац игра формално. Та реченица потиче од једног новинара који није пет година
крочио на Градски стадион и који би сигурно у свом медију "оплео" по Борцу да је
бар једна од претходне двије наведене утакмице завршила бар без побједника.
Борац не игра формално, Борац игра за себе, за свој град и своје навијаче –
категоричан је на данашњој конференцији за новинаре био шеф стручног штаба Борца
Владо Јагодић.

Као ријетко до сада, стратег Великана из Платонове на располагању за сутрашњу
утакмицу има све играче, али је остао помало загонетан када је у питању састав за меч.
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- Екипа је фит у самом финишу сезоне, што је права ријеткост у Премијер лиги.
Међутим, могуће је да ћу да извршим двије-три измјене у тиму, из разлога што
појединим играчима истичу уговори и још увијек нису нашли заједнички језик са
клубом око продужења сарадње – рекао је Јагодић.

Један од ослонаца у врху напада биће Тони Јовић, који, попут шефа струке, истиче да ће
фудбалери учинити све што је у њиховој моћи да посљедњи лигашки меч пред својим
навијачима заврше побједом.

- Сигурно је да ћемо утакмици приступити као што смо приступили мечевима са
Витезом и Звијездом. Као и те двије екипе, и Дрина се бори за опстанак, али нас то
не интересује, не би нико ништа ни нама поклањао тако да сутра очекујем побједу
– истакао је Јовић.

Иначе, гошће данашње конференције за новинаре биле су студенткиње Факултета
политичких наука у Бањалуци, одсјек Журналистика, које су данас у Трофејној сали
боравиле у склопу факултетске практичне наставе.

Подсјетник

На самом почетку данашње прес-конференције, Владо Јагодић је подсјетио присутне на
два догађаја која су се десила на данашњи датум. Прво је честитао рођендан првом
тенисеру свијета и, према Јагодићевим ријечима, "највећем Србину" Новаку Ђоковићу,
који је рођен 22. маја 1987. године, и подсјетио да је прије тачно четири године,
Фудбалски клуб Борац освојио прву шампионску титулу у историји клуба.

{youtube}yhsIXSYYBgc{/youtube}

(борац-спорт)

2/2

