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Другу домаћу утакмицу у петој по реду сезони Газпром лиге рукометаши Борца одиграће
сутра (19:00) против актуелног освајача такмичења, учесника Лиге шампиона и
прошлогодишњег финалисте елитног клупског такмичења мађарског Веспрема.
Мађарски представник, по именима која чине играчки кадар, уз Вардар, са којим ће се
Борац састати у суботу од 14 часова у Скопљу, најјачи је тим у регионалном такмичењу;
набројаћемо само неке: Роланд Миклер, Мирко Алиловић, Момир Илић, Ренато Сулић,
Мате Лекаи, Арон Палмарсон, Кристијан Цајц, Ласло Нађи...

У првој овосезонској утакмици у бањалучком храму спорта, Дворшекови изабраници нису
оставили повољан утисак изгубивши од Загреба резултатом 21:35. Меч са Мађарима
"црвено-плави" дочекују охрабрени игром из окршаја у Словачкој са Татраном, одиграног
у недјељу.

- Пред нама је велика утакмица, или боље рећи, велики противник. Дочекујемо
састав Веспрема, који је дефинитивно један од главних кандидата за освајање
титуле првака Европе, екипа која игра сјајан рукомет и сјајно маршира кроз Лигу
шампиона и дефинитивно је велики фаворит у сутрашњој утакмици. Међутим, ми
као екипа имамо обавезу да се представимо у што бољем свјетлу пред својим
навијачима и волио бих да нам игра изгледа као у мечевима са Хаслумом и
Татраном, а никако не бисмо смјели да поновимо издање какво смо имали у Новом
Саду против Војводине. Очекујем да будемо "фрајери", "покварени", односно да
покажемо спортски безобразлук и да покушамо, колико-толико, да парирамо
Веспрему. Такође, позивам и публику да испуни дворану и ужива у утакмици са
тимом који има "хрпу" славних имена у својим редовима
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– рекао је Дворшек, најавивши да ће у сутрашњој утакмици одређену минутажу добити и
млади рукометаши клуба из Господске улице, посебно нагласивши Арсенија Бубића и
Срђана Мијатовића.

У сутрашњој утакмици упитан је наступ Мирка Микића који има проблема са кољеном,
леђима и вирозом. Такође, неизвјесна је и судбина Младена Бојиновића, који би, према
писању појединих медија, каријеру могао да настави у француском Тремблеу.

- Знам да се о томе пише, али за сада ништа конкретно не могу да кажем.
Вјероватно ће Бојиновић бити у саставу, али одлучижемо данас након поподневног
тренинга. Очекујем да се кроз неколико дана и на то питање дефинитивно стави
тачка – истакао је Дворшек.

Према ријечима средњег бека Стефана Јанковића, рукометаше Борца сутра очекује
једна од најтежих утакмица у Газпром лиги.

- У госте нам долази вицешампион Европе и екипа која у свом саставу има велики
број европских рукометних звијезда и која у рукомету може све, односно да
комбинује како у одбрани, тако и у нападу. Надам се да ћемо поновити партије из
мечева са Татраном и Хаслумом, а искористио бих прилику и позвао публику да
дође у што већем броју и помогне нам у утакмици са једним од најјачих тимова
Европе – навео је Јанковић.

Иначе, Веспрем ће у три дана одиграти три утакмице у регионалном такмичењу. Сутра
их очекује дуел са Борцем, потом 29. окршај са Војводином у Новом Саду и на крају
претпосљедњег дана октобра гостују у Суботици код Спартака.

{youtube}GPxfts4075M{/youtube}

"Be the eighth player"
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Газпром лига, која има нулту стопу толеранције на насиље на трибинама, покренула је
кампању "Be the eighth player" ("Буди осми играч"), која за циљ има укључивање што
већег броја навијача на трибинама у свим градовима у којима се игра Газпром лига и
ширење свијести о подршци вољеном клубу. Челници лиге овим путем желе да покажу
како рукометна публика заиста изгледа: потребно је да фанови своје навијачке слике
објаве на друштеним мрежама Instagram и Twitter уз hashtag
#be8player.
Акција је почела јуче и трајаће до 10. новембра, а сваке седмице ће Газпром лига
наградити неколико навијача службеним мајицама кампање. У ову акцију укључена је и
сутрашња утакмица у дворани Борик, а осим ње, спроводиће се на још осам мечева
регионалног такмичења: Вардар – Мешков, Татран – Загреб, Нексе – Макс Струмица (28.
октобар), Војводина – Веспрем (29. октобар), Спартак – Веспрем (30. октобар), Мешков –
Нексе, Загреб – Спартак (1. новембар) и Веспрем – Вардар (10. новембар).

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