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Рукометаши бањалучког Борац m:tel-а у текућој сезони имају огромну шансу да свима
којима је црвено-плава боја у срцу приуште велику радост – освоје титулу намијењену
шампиону и тако након дуго времена заиграју у елитном европском рукометном
такмичењу. Бањалучани имају све што им је потребно за један такав резултат – имају
играчки кадар који може да савлада сваког ривала у шампионату, имају одличног
тренера Драгана Марковића, ту је снажан колективни дух, као и публика која у великом
броју долази на Борчеве мечеве и која је жељна врхунских резултата. Међутим, на том
путу Борац мора да буде спреман на разноразна подметања која чини, ни мање ни више,
него сарајевска Босна.

Тим из Сарајева тренутно се налази на другом мјесту првенствене табеле са 33 освојена
бода, али и два меча мање од нашег тима који су одгођени због учешћа Сарајлија у Лиги
шампиона. Међутим, не бисмо ми писали ове редове да један од та два меча, гостујући
окршај са Гораждем, није одгођен за 25. мај, односно биће одигран четири дана послије
званичног краја шампионата! Наравно, цијела спортска јавност, а самим тим и ми, узевши
у обзир тај потез, доводимо у питање регуларност шампионата. Сарајлије овај потез
оправдавају "квалитетним наступима у Лиги шампиона" након којих им је потребан
одмор. Е па, господо сарајевска, бићемо слободни да вам се обратимо и кажемо да је и
Борац, слично попут вас, играо квалитетне европске мечеве и достојно представљао
Бањалуку и Републику Српску, али није, као ви, бјежао од обавеза у домаћем
такмичењу. Чињенице су неоспорне: 9. октобра Бањалучани су играли реванш меч
другог кола Купа
EHF против турског Анкараспора и славили
пролаз у трећу рунду. Пар дана касније, окренули су се Премијер лиги и снаге одмјерили
са екипом Градачца. Слично је било и након двобоја са мађарском Татабањом - дакле,
није, као у вашем случају, било одгађања утакмица по три мјесеца, што ће, ако је судити
по вама, можда и бити нека нова пракса у рукомету у БиХ... У Рукометном клубу
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Горажде немају много коментара, већ само истичу да ће се прилагодити свакој одлуци
РС БиХ, што од једног клуба, вјечно без амбиција, и не чуди...

Други меч који Сарајлије покушавају да одгоде јесте дерби са Извиђачем, који ће бити
одигран у Љубушком. Међутим, за разлику од Горажда, Љубушаци не желе да чују за
неко претјерано одгађање свог меча. Истина, у Извиђачу истичу да су свјесни да Босна
води тешке битке у Лиги шампиона, али да то свакако није разлог за толиким одгађањем
утакмица. Штавише, управа Извиђача већ је послала допис Савезу са жељом да спријечи
било каква дешавања која могу да доведу у питање валидност цијелог шампионата.

Међутим, начин за борбу против оваквих подметања од стране "студената" сигурно да
има. На нашим момцима је да одиграју све своје мечеве до окршаја са Сарајлијама и
наравно, да освоје максималан број бодова. А онда, када Босна дође у "Борик", напунити
им мрежу до врха, доћи надомак титуле, па онда нека своје одгођене мечеве играју и у
јуну, неће им помоћи. До тада, поручујемо нашим играчима: будите спремни на све, такви
су то људи...

(аутор: црвено_плави_тим)
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