Прес-конференција пред Зрињски
Friday, 18 September 2015 17:00

Фудбалери Борца сутра (19 часова, директан пренос на ТВ Арена спорт) на Градском
стадиону, у дербију деветог кола Премијер лиге, дочекују мостарски Зрињски, актуелног
лидера Премијер лиге БиХ. Изабраници Винка Мариновића у првих 8 првенствених кола
не знају за пораз (6 побједа и 2 неријешена резултата, оп.а.); штавише у досадашњих 720
минута шампионата ниједном нису вадили лопту из своје мреже.

У претходном колу Курћубићеви пулени су на стадиону Кошево пали без испаљеног
метка, са само два шута у оквир гола и то преко Тонија Јовића у посљедњих 10 минута,
па сутрашњи меч са ривалом из Мостара, долази као искупљење пред домаћим навијачи
ма. Свјестан је тога и шеф стручног штаба Петар Курћубић, који је на данашњем
обраћању новинарима истакао да ће екипа учинити све да одигра далеко бољу дерби
утакмицу, колико год била тешка, него што је то био случај прошле недјеље на Кошеву.

- Довољно је погледати један статистички податак који каже да је Зрињски
побиједио на сва три гостовања у досадашњем току сезоне без примљеног поготка и
јасно је да нас сутра увече очекује изузетно тежак посао. Са друге стране,
непотребно је говорити колико ми желимо да будемо та екипа која ће прва затрести
мрежу Зрињског и нанијети им пораз. Сигурно је да играчима не мањка мотива и да
ће пружити свој максимум против оваквог ривала, да ће се испрсити пред лидером,
а остаје да се види да ли ће то да буде довољно за повољан резултат – рекао је
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Курћубић.

{youtube}xRFH7aZ3dVI{/youtube}

Ситуација по питању играчког кадра пред дерби са Мостарцима није повољна.

- Због три жута картона неће наступити Срђан Бечелић, не могу да рачунам ни на
Кољића због повреде, те на Ђорђиловића, који је јуче тек обавио први тренинг са
остатком тима и сигурно ће пропустити и ову утакмицу. Појавио нам се проблем и са
Реџићем, који је у уторак и четвртак одиграо двије утакмице за репрезентацију
испод 19 година, а претходно је након повреде одиграо два меча за Борац против
Травника и Сарајева и његов наступ због умора је под знаком питања – истакао је
Курћубић.
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