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Опроштај од домаће публике у 2015. години рукометаши Борца имаће сутра од 20
часова, када у Спортску дворану Борик долази суботички Спартак, који је у првом дијелу
сезоне савладао наш тим, тада под тренерском командом Игора Рађеновића, резултатом
32:29. У тој утакмици клуб из Господске улице је био на прагу побједе, али је у посљедих
минут и по дошло до необјашњивог пада у игри што су домаћи искористили и у
споменутих 90 секунди постигли чак три гола.

Изабраници Бориса Дворшека везали су два тријумфа у регионалном такмичењу, у
посљедњем мечу су прошлог уторка голом Стефана Јанковића у посљедњем секунду
савладали словачки Татран (24:23) и са пуно оптимизма дочекују дуел са представником
Србије у Газпром лиги.

- Атмосфера у екипи је сјајна и сматрам да утакмице као што је била она са
Татраном дижу све : морал, самопоудање, атмосферу и вјеру код играча у
сопствене могућности, али исто тако и привлаче публику у дворану Борик.
Заслужено смо побиједили и то је једна велика ствар за Рукометни клуб Борац.
Имамо двије везане побједе у лиги, обје код куће против Струмице и Татрана и
сутра је идеална прилика да наставимо тај низ и побједом завршимо овај дио
сезоне у Борику јер до краја 2015. године имамо још два гостовања, у Веспрему и
Загребу. Такође, морам да кажем да ми је изузетно битна и подршка публике у
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сутрашњој утаккмици. Против Татрана је реакција публике била одлична на наше
хтијење и залагање и навијачи су нам много помогли, поготово у тренуцима кад се
примијетило да ми можемо да ријешимо утакмицу у своју корист. Што се тиче
здравственог билтена, сви су здрави и спремни осим Милоша Њежића, за којег сам
још раније говорио да ће паузирати до почетка зимских припрема. Кад је у питању
сама утакмица, очекује нас тешка утакмица са екипом која комбинује одбране 6-0 и
5-1, па и 3-2-1 у појединим сегментима, али ипак мислим да смо фаворити у Борику
против једне такве екипе. Тамо смо изгубили 3 разлике и вријеме је да им сада то
"наплатимо". Сада смо пуни енергије и самопоуздања након утакмице са Татраном у
којој је приступ у другом полувремену био одличан, а сад је циљ да то примијенимо
на цијели меч са Спартаком
– рекао је Дворшек на данашњој
конференцији за новинаре.

Бек Даворин Вујовић наводи да, упркос значајној побједи над Татраном, Борац мора што
прије да апсолвира ту утакмицу и окрене се наредним обавезама.

- Иако смо побиједили и иако је то била наша најбоља утакмица у лиги, морамо што
прије да је заборавимо јер се од старе славе не живи. Борац мора у свакој домаћој
утакмици да буде фаворит, то је наш терен, наша публика и уз приступ какав је био
против Татрана, можемо и морамо да побиједимо Спартак, поготово из разлога што
смо и тамо имали утакмицу 50 минута у нашим рукама а онда смо им дозволили,
првенствено захвљаљујући нашим грешкама, да забиљеже побједу. Мислим да смо
квалитетнији, добро смо се спремили, сви смо здрави и све ће се видјети на терену
– истакао је Вујовић.

{youtube}b-dpiAnnaTY{/youtube}

(борац-спорт, фото: РК Борац, видео: борац-спорт)
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