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Владо Јагодић, који је на тренерску клупу Великана из Платонове сјео у марту
замијенивши дотадашњег шефа стручног штаба Винка Мариновића, одржао је данас у
просторијама клуба конференцију за новинаре, на којој је анализирао протеклу сезону, у
којој је Борац освојио пето мјесто у Премијер лиги и наступио у полуфиналу Купа БиХ.

На почетку данашњег обраћања представницима медија Јагодић је говорио о одређеним
статистичким подацима, наводећи првенствено да је Борац четврти тим у лиги по
просјеку година, а да је у посљедњој утакмици, против Вележа у Мостару, просјек
година екипе био 21,4. У протеклој премијерлигашкој сезони фудбалери Борца су на 30
утакмица постигли 26 голова, од чега на Градском стадиону чак 19. Борац је трећи
најуспјешнији домаћи тим, иза Широког Бријега, са учинком од 11 побједа, 2 неријешена
резултата и 2 пораза, освојивши 35 бодова. На гостујућим стадионима у 15 мечева
забиљежене су три побједе, пет неријешених резултата и 7 пораза, уз само седам
постигнутих голова.

Јагодић се, такође, осврнуо и на рекордере у појединим сегментима, па је тако највише
наступа забиљежио Асмир Авдукић (27), најефикаснији је био Јоцо Стокић (10 голова), а
највише жутих картона показано је Угљеши Радиновићу (12).
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Након исцрпне анализе статистичких параметара, Владо Јагодић је акценат ставио на
једно од горућих питања – играчки кадар. Нова сезона, према Јагодићевим ријечима,
почиње већ 25. јула, а уговори су истекли чак једанаесторици играча.

- Упознат сам са чињеницом да управа клуба планира да у наредних 7 дана изврши
1-2 трансфера, како би се "продисало", односно исплатила одређена потраживања
како бивших, тако и садашњих играча. Наредна сједница Скупштине клуба, која би
могла много ствари да појасни, биће одржана 1. јула, али Борац не може и не смије
да чека тај датум како би кренуо са рјешавањем играчке укрштенице. Костур тима
за наредну сезону би требало да буде познат од 15. до 21. јуна, одређеним
играчима су истекли уговори, а синоћ је разговорано са 6 потенцијалних новајлија .
У протеклој сезони дрес Борца је носио 31 играч од укупно 33 колико је било у
записнику, а оптималан број фудбалера је 22 плус 3 голмана
– истакао је Јагодић.

Јагодић је присутним новинарима предочио и план припрема за наредну сезону
Премијер лиге, у којој ће, као што је већ познато, у нижи ранг испасти чак шест
посљедњепласираних тимова.

- Прозивка је заказана за 21. јун, 22. и 23. јуна биће обављена медицинска
тестирања, а од 24. до 29. јуна екипа ће тренирати на Балкани. Од 2. до 17. јула
боравиће се на припремама у Словенији, а генерална проба биће одиграна 18. јула,
седам дана прије старта нове сезоне – рекао је Јагодић, који није могао да потврди
да ће и наредне сезоне сасвим сигурно бити нови тренер Великана из Платонове.

- Обавио сам разговор са управом клуба, која ми је понудила да наставим да радим
започети посао, а да могу да напустим клуб уколико би се појавила инострана
понуда која би ме задовољила. Тај потез клупских челника је донекле ризичан, али
им се захваљујем на указаном повјерењу – навео је Јагодић.

{youtube}xvPDhyziS2Q{/youtube}

(борац-спорт)
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