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Наредне двије премијерлигашке утакмице, које би могле да представљају својеврсну
прекретницу за наставак сезоне, фудбалери Борца одиграће пред својим навијачима.
Прва ће се бањалучкој публици сутра од 17 часова, уз директан пренос на ТВ Арена
спорт, представити екипа Широког Бријега, која се након 12 одиграних кола налази на
четвртом мјесту са 22 бода, а притом је нанизала пет првенствених утакмица без пораза.

Са друге стране, Борац је у серији премијерлигашких пораза, у посљедње три утакмице
забиљежио их је исто толико и шест кола прије краја јесењег дијела шампионата налази
се тек на 14. мјесту на табели, односно у зони испадања из елитног ранга. Стога се
побједа над Широкобријежанима, те тријумф над Радником 31. октобра, намећу као
императив како би екипа коначно резултатски "продисала".

Ипак, циљ неће бити лако остварити, поготово ако се зна да Широки Бријег у граду на
Врбасу није поражен још од 2009. године, те да је у посљедњих пет одмјеравања снага у
Платоновој 6 забиљежио једну побједу и 4 неријешена резултата!? Посљедњи пут
"црвено-плави" су саладали тим са "Пецаре" у Бањалуци 22. августа 2009. године, када
су након преокрета тријумфовали резултатом 3:2. У шампионској сезони било је 2:3,
затим у сезони 2011-12 није било голова, као ни сезону касније, у сезони 2013-14 меч је
завршен рeзултатом 2:2, а након прошлосезонског семафор је показивао 1:1.

- Пред нама је нова утакмица, али захтјеви остају исти. Борац у свакој утакмици
мора да иде на побједу како би што прије напустио доњи дио табеле, али свјесни

1/3

Прес-конференција пред Широки Бријег (Фото/Видео)
Friday, 23 October 2015 13:14

смо да ће у овом мечу бити далеко теже стићи до тријумфа него у неким
претходним. Широки Бријег је екипа која има шампионске амбиције, тим који се
стабилизовао резултатски након смјене тренера и који мотивисано долази у
Бањалуку. У овом тренутку су Широкобријежани сигурно у предности што се тиче
квалитета, самопоуздања и бодовног салда, међутим ми имамо императив доброг
резултата пред ову утакмицу, у којој морамо да убиједимо прво сами себе, а онда и
све око себе да можемо да пружамо боље партије и биљежимо боље резултате него
што је то сада случај. У једној утакмици "на нож", морамо да се боримо за сваки аут,
сваки педаљ терена како бисмо побиједили, у овом моменту, квалитетнију екипу од
себе – рекао је шеф стручног штаба Петар Курћубић на данашњој конференцији за
новинаре.

{youtube}bT-CxucQiAg{/youtube}

На терен против Широког Бријега због три жута картона неће истрчати Угљеша
Радиновић и Немања Видовић. Стратег клуба из Платонове улице истиче да има
спремна рјешења која ће надомјестити њихово одсуство.

- Екипа Борца у овом моменту нема незамјењивих играча. Имамо фудбалере
подједнаког квалитета и мислим да Борац игра добро само када цијели тим игра
добро. Немамо појединца који сам може да ријеши утакмицу или на којем се базира
наша игра. Са друге стране, свјесни смо чињеница да су Радиновић и Видовић
фудбалери који стандардно играју и да ће их замијенити играчи који немају толико
такмичарских утакмица иза себе, међутим сигуран сам да утакмицу неће одлучити
појединци, већ срце, борбеност и дисциплина цијелог тима – навео је Курћубић.

Иначе, због повреда сигурно неће наступити Звездан Ђорђиловић и Милош Кукић, а
посљедњи тренинг пред окршај са Широкобријежанима одлучиће да ли ће заиграти
Михајло Савановић, који се пожалио на повреду након утакмице осмине финала Купа
БиХ са Братством.

Ајдин Реџић, који ће заузети своје мјесто у везном реду, сматра да Борац треба да гледа
само себе.
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- Респектујемо сваког ривала, па и Широки Бријег, али треба да се базирамо на
нашу игру. У резултатској смо кризи, везали смо три пораза, тако да нам утакмица
са Широким Бријегом долази у најнезгоднијем могућем тренутку. Ко год сутра да
истрчи на терен, мора да пружи 1000 посто својих могућности како бисмо
побиједили, а на путу ка побједи мора да нам помогне и публика, коју позивам да
дође у што већем броју и буде наш 12. играч – поручио је 18-годишњи везиста.

{gallery}foto/prespredsirokibrijegoktobar2015{/gallery}

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