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Послије охрабрујуће побједе над Крком, играче Борац Нектара очекивало је гостовање у
Сплиту, граду фудбала и кошарке. Још се, како да не, памте европски и југословенски
подвизи Југопластике. "Жути" су годинама господарили тим сценама, утврдили су
темеље, на којима сада дјелује КК Сплит. Против таквог ривала, од имена, угледа и
квалитета, нема, се, поготово на његовом паркету, шта да тражи.

Ово не треба да звучи фаталистички, већ сасвим реално и објективно. Сплит је једно,
Борац Нектар друго! Ако се гледа уназад, уколико се оцјењује садашњост.

"Нектар није опио Сплит! Бањолучани су сусрет изгубили у првој четвртини, када је
домаћин, предвођен изузетно расположеним Укићем, Кеџом, Пашалићем, стекао десет
поена вишка, 26:16. Гости из Републике Српске су успјели да консолидују редове, али до
одласка на одмор нису пронашли начин како да смање високу предност Сплићана..."
("Глас српски", 7. октобар 2002. године).

Борац Нектар се у другом дијелу меча јуначки држао, па су домаћини тај период добили
на једвите јаде, 24:23.

"У трећем периоду меча Шћекић, Алексић, Дамјановић и другови су заиграли много
агилније, чвршће у одбрани, ефикасније у нападу. Као резултат такве игре је то да су
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домаћини уочи завршне четвртине имали само четири поена преимућства..." ("Глас
српски", 7. октобар 2002. године).

Тих десет минута водила се, мање-више, равноправна борба, са благом иницијативом
Сплићана. Оних четири поена, повећали су за нова четири, тако да им побједа није
могла да измакне, 89:81.

Нашим момцима борбености није недостајало, али су у другим елементима игре битно
подбацили. Тако су за три поена имали заиста катастрофалан шут – 14:3!? Слично је
било и са извођењем слободних бацања – 24:12!?

Свему овоме треба, мора се додати евидентан статистички податак да се наши момци
нису прославили ни скоковима. Зато је више него јасно зашто је и како доживљен пораз
на првом гостовању у престижном европском такмичењу.

Нажалост, треба записати да је на утакмици подно Марјана Бањолучане задесио још
један, нови, у низу малер: Гојко Родић је задобио неугодну, тешку повреду скочног
зглоба. На тај начин само су настављене невоље са повредама играча Борац Нектара.
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5. октобар 2002. године

СПЛИТ – БОРАЦ НЕКТАР 89:81 (26:16, 24:23, 21:28, 18:14)

судије: Петар Обрадовић (БиХ), Стојан Фишер (Словенија), Дражен Пехар (БиХ), делег
ат
:
Милорад Бибић (Хрватска).

СПЛИТ: Суботић 6, Мимица 9, Гаурина, Јеласка, Вучица, Ранчић 7, Укић 21, Пашалић 17,
Кеџо 18, Делић 10, Каштропил 1, Оршулић.

БОРАЦ НЕКТАР: Мијатовић, Племић, Пејовић, Родић, Алексић 12, Круз 10, Букумировић
4, Јоцовић 6, Шћекић 18, Којадиновић 4, Дамјановић 16, Благојевић 11.

(одломак из Годишњака Кошаркашког клуба Борац Нектар, аутори Лимун Папић и
Татјана Папић-Џакула, 2003.)
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