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Фудбалере Борца у наредне три седмице очекује убитачан распоред, односно чак 7
утакмица, што је данас на конференцији за новинаре напоменуо и шеф стручног штаба
Петар Курћубић. Серију отвара недјељни окршај са Славијом у Источном Сарајеву, потом
три дана касније (21. октобар) слиједи прва утакмица осмине финала Купа БиХ са
Братством, а 24. октобра и премијерлигашки дерби са Широким Бријегом.

28. октобра одиграће се заостала утакмица осмине финала Купа Републике Српске
против Дрине у Зворнику, потом посљедњег дана октобра и првенствена утакмица са
бијељинским Радником, па 4. новембра и реванш меч куп-такмичења, а низ ће бити
закључен 7. новембра гостовањем у Витезу истоименом домаћину.

Шеф струке Великана из Платонове Петар Курћубић истакао је да би са психолошке
стране било значајно горе споменути низ почети повољним резултатом из српског
дербија са "соколовима".

- Очекује нас серија тешких утакмица у наредних 20-ак дана и било би идеално да је
почнемо добрим резултатом из утакмице са Славијом како бисмо стекли неопходно
самопоуздање. Такође, довели смо се у незавидну ситуацију на табели након два
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премијерлигашка пораза у посљедњим тренуцима и сад морамо да се "вадимо" и
коначно кренемо ка горњем дијелу табеле – истакао је Курћубић, а потом анализирао
недјељног противника.

- Очекује нас меч са екипом која је јако чврста у дефанзиви. Славија је у 6 утакмица
на домаћем терену примила само 3 гола, а екипе које имају изузетан квалитет у
нападу, попут Сарајева и Широког Бријега, нису успјеле да их матирају. Такође, тим
Славије је јако добар у прекидима на шта морамо да обратимо посебну пажњу јер
смо у посљедње двије-три утакмице примали поготке управо на овај начин. У свом
тиму имају и великог мотиватора Дарка Спалевића, којег познајем још када сам
тренирао клубове у Србији и који им је покретачка снага. Међутим, ми смо добро
радили и тренирали током првенствене паузе, одиграли једну пријатељску утакмуцу
са Травником и вјерујем да спремно дочекујемо утакмицу са Славијом – рекао је
Курћубић, нагласивши да ни овог пута здравствени билтен није идеалан.

- За утакмицу због повреде сигурно неће конкурисати Милош Кукић, а нову
повреду, дисторзију скочног зглоба, доживио је и Звездан Ђорђиловић, тако да ни
на њега не могу да рачунам. Планирали смо да Михајло Савановић другу утакмицу
суспензије због црвеног картна у Зеници одради у Зворнику на утакмици Купа
Републике Српске, али је тај меч одгођен, тако да ће морати да пропусти и овај
дуел, а срећом, у екипу се враћа Елвир Кољић, који је одиграо пола сата у утакмици
са Травником и показао да је изашао из повреде, те да је спреман за наставак
полусезоне.

Крилни нападач Лазар Марјановић истиче да након негативних резултата у посљедњим
дуелима, Борац има императив побједе у наредним.

- Довели смо себе у незгодну ситуацију јер сваку утакмицу морамо да играмо под
морањем. У Источно Сарајево путујемо оптимистично и вјерујемо да ћемо уз велику
дозу пожртвованости и залагања стићи до повољног резултата. О Славији не бих
пуно говорио јер све зависи од нас, уколико будемо прави, ни повољан резултат по
нас неће изостати – рекао је Марјановић.

{youtube}slmtujXwXUI{/youtube}
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(борац-спорт)
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