Јагодић: Друго полувријеме ''самоубиство у покушају'' (Видео)
Monday, 24 August 2015 15:40

Сарајевски Олимпик савладао је фудбалере Борца резултатом 0:1 у једном од дербија
петог кола Премијер лиге и тако забиљежио први тријумф у текућој сезони. Са друге
стране, Јагодићеви изабраници су по први пут поражени ове сезоне, од премијерног
сусрета са Жељезничаром не знају за побједу, а на Градском стадиону су већ "просули"
пет бодова.

- Прије свега, честитао бих екипи Олимпика и тренеру Варешановићу на освојеним
бодовима у Бањалуци. На конференцији за новинаре прије утакмице, рекао сам да
позиција на табели сигурно не осликава квалитет Олимпика јер Олимпик је екипа
која вриједи и преискусна је за један овакав сусрет. Мислим да смо заслужили бар
бод, међутим нисмо имали ни среће. У оваквој утакмици је било јако битно ко ће
први постићи погодак. Прве двије прилике на утакмици смо имали ми, нису их
реализовали Јовић и Субић, тако да би ситуација била сасвим другачија да смо ту
погодили. Олимпику одговара да поведе јер је то екипа која зна да игра на
резултат, а доказ за то је да већ трећу сезону у низу носе бодове из Бањалуке
резултатом 0:1 – рекао је на синоћњој конференцији за новинаре шеф стручног штаба
Борца Владо Јагодић, истакавши да је у другом полувремену, након примљеног гола,
његова екипа безглаво нападала.

- Морало је тако јер ми немамо искуства за овакве мечеве, а и двије измјене које сам
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извршио биле су морање. Морао сам напасти са 4 нападача, што је, да се тако
изразим, самоубиство у покуђају против екипе каква је Олимпик. Међутим, немам
пуно тога да замјерим мојим играчима. Хтјели су, жељели да побиједе, али није
ишло и из овог меча морамо да извучемо поуке. Било је појединачних подбачаја
сигурно, али о томе ћу разговарати у свлачионици са играчима. Сигурно је да се
након једног пораза концепт који Борац има са младим играчима неће урушити. Ми
врло брзо морамо некога да побиједимо на гостујућем терену да вратимо ствари на
пут који нама одговара – навео је Борчев стратег.

{youtube}5Hg6I_qjddA{/youtube}

(борац-спорт, фото/видео: борац-спорт)
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