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Фудбалери Борца су након преокрета савладали зворничку Дрину (2:1) у оквиру
претпосљедњег кола Премијер лиге. Гости су повели у 15. минуту преко Радована
Васића, али су "црвено-плави" преко Стокића у 60. и Предраговића у 91. минуту стигли
до нове побједе пред домаћом публиком.

- Малобројни навијачи имали су прилику да виде шта фудбал чини тако
неизвјесним. Није нам добро ишло у првом дијелу, иако у том периоду нисмо
пружили лошу игру. Дрина је из јединог шута у оквир гола постигла еврогол,
касније је искључен и Рунић, па смо остали са 10 играча на терену и сигурно је да је
тешко организовати се у таквој ситуацији за друго полувријеме против екипе која
се бори за опстанак. Међутим, Јоцо Стокић је мајсторијом донио изједначење, а
касније смо стигли и до побједе у хичкоковској завршници. У сваком случају, моја
екипа заслужује све похвале, момцима свака част и настављамо са борбом за
испуњење нашег циља до краја сезоне, а то је да на табели будемо пети, за шта нам
је потребно да останемо непоражени на гостовању екипи Вележа – рекао је на
конференцији за новинаре тренер Борца Владо Јагодић, који је истакао да је побједа
над Зворничанима "његов тим скупо коштала".

- Пред меч са Вележом имамо пет играча са три жута картона и они немају право
наступа, а Рунић је добио директни црвени картон. Видјели сте да против Дрине
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нису наступила и два играча која су до сад била стандардна, како сам и најавио
прије меча
, а драго ми је да је добру игру на дебију приказао наш јуниор Илија Даниловић.
Након изласка Јоце Стокића из игре, просјек година екипе био је испод 22, што је
богатство које Борац треба да његује.

Јагодић се осврнуо и на утакмицу коју ће његови фудбалери одиграти сутра на
Градском стадиону против новосадске Војводине.

- Сигурно је да шлаг долази на крају и драго ми је што ћемо бити у прилици да
одиграмо једну такву утакмицу која је наишла на велику подршку, што није
случајно јер играмо против спортских пријатеља, како у смислу тимова, тако и
навијачких група. Надам се да ће Градски стадион бити испуњен јер Борцу треба
подршка и драго ми је да су и остали спортски колективи пружили подршку клубу.
То је једна лијепа ситуација за Бањалуку, да сви виде да је спорт најбољи
амбасадор. Донио сам одлуку да ћемо се Војводини супротставити са свим
играчима, сви фудбалери ће добити прилику јер су је и заслужили и том утакмицом
ћемо спустити завјесу на утакмице у Бањалуци у текућој сезони. Након тога нас још
чека гостовање Вележу, затим 3. јуна гостујемо у Трбовљу, а екипа ће на одмор од 5.
јуна
– истакао је Јагодић, рекавши да ће по
завршетку сезоне бити организована конференција за новинаре, на којој ће бити
анализирана протекла сезона.

Што се тиче пријатељске утакмице са Војводином, портпарол Фудбалског клуба Борац
Слободан Петровић истакао је да делегација Новосађана у град на Врбасу долази на
дан утакмице у 12 часова, а да ће пут Новог Сада кренути одмах након утакмице. У
предигри меча сениорских тимова два клуба, снаге ће одмјерити ветерани Борца и
Војводине. Тај меч почиње у 18 часова, играће се два полувремена по 30 минута, а
ветерани Војводине у Бањалуку стижу предвођени Миодрагом Пантелићем, Гораном
Шаулом,
Љу
бишом Дунђерским, Јованом Танасијевићем, Миланом Белићем...

{youtube}ANjS8effl6w{/youtube}

(борац-спорт)
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