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Фудбалери Борца данас у 17 часова крећу према Дрвару, гдје ће обавити први дио
припрема за наредну такмичарску сезону. Изабраници Владе Јагодића у Дрвару ће
боравити до 29. јуна и, како смо синоћ већ писали, обавити девет тренинга и једну
интерну утакмицу, која ће представљати филтер за списак путника за други дио
припрема, који од 2. јула почиње на Рогли (Словенија).

На списку фудбалера који путују у Дрвар налази се 25 имена. На списку се налази и
Небојша Рунић, који би данас требало да се врати из Аустрије, гдје је боравио на
преговорима са једним тамошњим прволигашем, те би требало да буде позната његова
судина по питању одласка или пак останка у Борцу. Такође, своје мјесто у аутобусу за
Дрвар данас ће заузети и млади фудбалер загребачког Лучког Александро Јаћимовић,
који игра на позицији офанзивног везног и који се остатку тима прикључио јутрос на
тестирањима.

На данашњој конференцији за новинаре шеф стручног штаба Владо Јагодић истакао је
да ће током другог дијела припрема, који ће се, како смо рекли, од 2. јула одвијати на
Рогли, Борац одиграти 4-5 контролних утакмица, а да су два ривала већ позната. Наиме,
4. јула "црвено-плави" ће снаге одмјерити са крањским Триглавом, док ће ривал 4 дана
касније бити московски Динамо. Још увијек се траже ривали за два термина која су већ
позната, а то су 11. и 14. јул.
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Списак путника

На списку путника у Дрвар налазе се: Бранислав Ружић, Стефан Пуповац, Срђан
Бечелић, Михајло Савановић, Владимир Тучић, Небојша Рунић, Илија Даниловић,
Слободан Лалић, Синиша Саничанин, Александар Субић, Огњен Петровић, Угљеша
Радиновић, Стојко Кикић, Стефан Савић, Синиша Дујаковић, Федор Предраговић,
Никола Дујаковић, Драшко Лолић, Демир Јакуповић, Петар Илић, Тони Јовић, Елвир
Кољић, Предраг Зекановић, Милош Кукић и Александро Јаћимовић.

{youtube}W56PBSZp79g{/youtube}

(борац-спорт)
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