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Прву првенствену утакмицу након репрезентативне паузе фудбалери Борца одиграће
сутра (19:30 часова) на Градском стадиону, у оквиру седмог кола, против екипе
Травника, која се након прве трећине јесењег дијела првенства налази на 9. мјесту на
табели са седам освојених бодова.

У првих шест мечева Борац је забиљежио само једну побједу и то у првом колу, када је у
Бањалуци савладана екипа Жељезничара (1:0). Након тога уписана су три неријешена
резултата и два пораза, захваљујући чему се клуб из Платонове улице сада налази тек
на 13. мјесту. Стога је побједа над тимом са Пироте императив, како би се повратило
пољуљано самопоуздање код играча, али и "мир у кући" пред дерби 8. кола на стадиону
Кошево против актуелног шампиона Сарајева.

Новоименовани шеф стручног штаба Борца Петар Курћубић истиче да је врло
задовољан радом и залагањем свих играча током припремног периода у СРЦ Хајдучке
воде.

- Релативно добра ствар је што сам вођење екипе преузео у репрезентативној
паузи, у којој смо, током мини-припрема, обавили неколико прилика и добили
прилику да се међусобно упознато. Врло сам задовољан односом играча према
тренинзима и обавезама и сматрам да смо протекли период добро искористили и
сада у добром расположењу дочекујемо сутрашњу утакмицу. С обзиром да смо
имали мало времена, с обзиром на предстојеће ванредно првенствено коло, доста
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смо урадили. Биће нам потребан један додатни период да се навикнемо једни на
друге, односно да се играчи навикну на оно што ја желим да видим на терену, али
исто тако мислим да ће екипа већ сутра боље изгледати него што је то био случај у
неким претходним утакмицама и да ћемо правим односом, великом жељом,
дисциплином и агресијом успјети да забиљежимо побједу – рекао је нови шеф
стручног штаба Великана из Платонове на данашњој, дебитантској, конференцији за
новинаре.

Курћубић истиче да у овом тренутку посједује довољно информација када је у питању
Премијер лига БиХ.

- Пратио сам резултате бх. клубова док сам тренирао клубове у Србији, исто тако
сам погледао и доста утакмица путем ТВ Арена спорт, а такође сам имао прилику да
са својим бившим клубом, Новим Пазаром, одиграм двије припремне утакмице са
зеничким Челиком и мостарским Вележом. Погледао сам такође и три утакмице
Борца одигране на Градском стадиону, тако да сада имам доста информација, али
свакако да ћу се још са клубовима и лигом упознавати током мог мандата на
тренерској клупи, првенствено преко чланова стручног штаба који су ту већ дуже
времена и упознати су са свим дешавањима у првенству – истакао је Курћубић.

{youtube}z47gdhWRTmg{/youtube}

Штопер Небојша Рунић сматра да побједа над "везирима" неће доћи у питање.

- Квалитетно смо радили током мини-припрема, усвојили замисли новог шефа
стручног штаба током ових неколико дана и спремно дочекујемо сутрашњу
утакмицу. Већ пет мечева смо без побједе и мислим да, након доброг рада током
припрема, побједа неће изостати – истакао је Рунић.

Што се тиче играчког кадра за сутрашњу утакмицу са Травничанима, у комбинацији због
повреде неће бити Звездан Ђорђиловић, док ће између црвено-плавих статива стајати
Бојан Јовић, с обзиром да ће Бранислав Ружић одсуствовати са терена све док не буде
завршен дисциплински поступак покренут послије скандалозног понашања прије меча са
Дрином у Зворнику, када је одбио да сједи на клупи за резервне играче.
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