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Фудбалери бањалучког Борца кренули су данас према Тузли, гдје ће сутра, на стадиону
Тушањ, са почетком у 17 часова (директан пренос на Моја ТВ), у једном од дербија 4.
кола БХ Телеком Премијер лиге снаге одмјерити са домаћом Слободом. Изабраници
Владе Јагодића у "град соли" путују са жељом да надокнаде пропуштено из претходне
домаће утакмице против новајлије у лиги Младости из Добој-Какња, док пулени
Хусрефа Мусемића "пуцају" од самопоуздања након два тријумфа у посљедња два кола,
над Рударом у Тузли и Славијом у Источном Сарајеву.

На данашњој конференцији за новинаре шеф стручног штаба Владо Јагодић истакао је
да Тузлаке види као једног од потенцијалних фаворита цјелокупног шампионата.

- Организацијски, играчки и у сваком другом смислу Слобода може да парира,
условно речено, "великој четворки" Премијер лиге Сарајеву, Жељезничару,
Широком Бријегу и Зрињском. О квалитетима појединих фудбалера Слободе, који
једним потезом могу да ријеше утакмицу, не треба трошити ријечи. Међутим, Борац
на стадион Тушањ не иде да се брани, напротив, идемо да се надигравамо и, зашто
не, освојимо сва три бода. Сигурно је да ће Тузлаци покушати од самог почетка да
"нагазе" наш млади тим и у уводним минутима стигну до предности, као што су то
учинили у нашем претходном премијерлигашком окршају. Ипак, Борац се не боји
никога, поготово ако пружи максимум као што је био случај у прва два кола –
рекао је Јагодић.
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Са екипом тренирају и два крилна нападача: Мићо Кузмановић и Лазар Марјановић.

- Кузмановић је већ обавио неколико тренинга, док је Марјановић синоћ први пут
радио са екипом. Ради се о играчима који у потпуности одговарају начину игре како
Борац треба да игра и врло брзо ће, вјерујем већ против Олимпика у недјељу (23.
август), стећи право наступа – навео је Јагодић, истакавши да би поједини фудбалери
из садашњег првог тима лако могли да буду пребачени на тренинге јуниорског састава
због лоших партија које пружају.

Нападач Елвир Кољић вјерује да Борац, уз приступ који га је красио у прва два кола,
може да стигне до три бода на тешком гостовању у Тузли и направи одличну увертиру
за дерби петог кола са Олимпиком.

- Очекује нас тешка утакмица са квалитетним ривалом, али ми у Тузлу не идемо са
бијелом заставицом. Настојаћемо да пружимо максимум и, по могућности, вратимо
се у Бањалуку са сва три бода – рекао је Кољић.

Овоме додајмо и да ће Борац у сриједу (19. август) у Мркоњић Граду одиграти
пријатељску утакмицу са домаћом Слободом.

{youtube}FuRaylXGZVs{/youtube}

{gallery}foto/prespredslobodu13avgust{/gallery}

(борац-спорт, фото: борац-спорт)
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