БОРЧЕВ ВРЕМЕПЛОВ: Борац Нектар - Широки Бријег 86:94 (8. коло Goodyear лиге 2002-03)
Monday, 08 September 2014 09:17

Не можемо се, никако, отети утиску да је, уз ко зна колико "нормалних" и "нeнормалних"
грешака, поготово ових других, најфаталнија била она Предрага Чубрила, у 35. минуту.
Био је то период када су домаћини кидисали као осе, натјеравши госте у повлачење.
Јуриши су се смјењивали, разлика је постајала све мања, предност Широког је нестајала,
Борац Нектар је широм отворио врата чудесном преокрету!

И тада још једна грешка!

Семафор је показивао 73:76. Херцеговци су већ били погубили главе, играли
дезоријентисано, нису могли да схвате шта их је све снашло, а снашло их је баш то да је
Борац Нектар био на прагу тријумфа. Домаћини су освојили још једну лопту. Кренуло се
у противудар. На лијевој страни, уз аут-линију, налазио се Којадиновић, крај њега чувар.
Лопта је била у посједу Чубрила. У најбољој намјери, он је лопту, десном руком, хитнувши
је о паркет, желио да дотури до саиграча, увјерен да ће он тај јуриш наставити и можда
завршити. Као кобац, на развој акције мотрио је члан Широког! Исплатило му се:
пресјекао је акцију, дограбио лопту и поентирао. Умјесто да буде 75:76 или, чак, 76:76,
Широки је повећао на 78:73. Тог тренутка препорођени, захуктали Борац Нектар је
застао, пресјечена су му крила, спласнула је жеља, мотив је, као руком однесен, нестао.
Потписана је предаја!
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Јесте, Којадиновић је реализовао друго слободно бацање, али су у 36. минуту услиједиле
двије везане тројке Д. Вујановића и за тили час опет је било десет поена предности за
госте, 74:84. У оба случаја, када је Вујановић гађао непогрешиво, одиграна је, очигледно,
добро уиграна комбинација, која га је доводила у повољан положај за шут са дистанце.
Код Борац Нектара су, брже-боље, услиједиле двије летеће измјене: Букумировић је
ушао умјесто утученог Чубрила, а Дамјановић је замијенио посусталог, уморног Јоцовића.
Чим је ушао, Александар Дамјановић је поентирао, придружио се Борису Благојевићу, па
је прво било 76:84, а потом 78:86. Широки је форсирао дуг напад, трошећи вријеме што је
више могао. Навијачи су се сасвим утишали, свјесни да је све отишло до врага, па чак ни
она тројка Бориса Благојевића за 81:88 минут и по прије краја није могла да их
мобилише. Преостало вријеме наши момци су покушавали да тројкама нешто постигну!
Прво је промашио Букумировић, затим Вујасиновић, потом Којадиновић, па опет
Вујасиновић, да би коначно Ненад Букумировић био успјешан шутер. Том тројком само је
ублажио мучан пораз!

Невоље нису престајале да прате наш најјачи састав. Остајући уз обољелу супругу,
Драган Алексић поново није био са другарима, а међу посматрачима, због обновљене
повреде стопала, нашао се и Марко Шћекић. Тако је Борац Нектар без двојице битних,
врло битних момака, морао у нови окршај, овог пута са Широким. Јесте, у саставу се
нашао Гојко Родић, који се лијечио јоп од Сплита, али је ту био само да се у записнику
нађе – 12 имена. Читаву утакмицу је пресједио на клупи.

Гледаоци су се разбјежали! Под сводом СД "Борик" једва да их је било 500-600. Трибине
иза кошева дјеловале су сабласно. Биле су – празне!? Зато, ни подршка није била
онаква, како против Крке, Црвене звезде, Цибоне... Очигледно, навијачи, без обзира на
то колико вољели клуб, не воле – поразе. Поготово учестале на властитом паркету.
Нигдје није било ни - "вултуреса"!? И то баш сада, када су били најнеопходнији,
најпотребнији.

Стартна постава изгледала је овако: Вујасиновић, Круз, Букумировић, Којадиновић и
Дамјановић. Код подбацивања, Круз је погријешио, па су гости извели први, али и
наредни напад, 0:4. Г. Задравец је реализовао једно слободно бацање, а Д. Пињух је
поентирао и био успјешан код додатног слободног бацања. Од наших, само је
Дамјановић једном погодио (0+1), а када је остарјели С. Шарлија повећао на 1:6, било је
јасно да све неће ићи како треба, односно да ће Борац Нектару ветеран из Лиштице
поново загорчати живот!
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Пет-шест напада Борац Нектара нису донијели промјену набоље, али су зато гости
нишанили и погађали: 1:9, тројка Д. Вујановића, 4:11, па 8:15, послије лијепе акције
Круза. У 6. минуту већ је било – 10:18!? Којадиновић је тројком мало охрабрио саиграче и
посматраче, 13:21, да би умјесто Букумировића ушао Благојевић. Код резултата 15:27, на
49 секунди прије краја, Дамјановића је замијенио Владан Јоцовић, а умјесто Круза шансу
је добио Предраг Чубрило. Убрзо је Јоцовић поентирао за 17:27, али је првих десет
минута завршено преголемим вођством организованог, расположеног и ефикасног
састава из Лиштице, 29:17!?

Оволика разлика у кошарци јесте и није велика. Како се гледа на ствар, али зависи и од
стања на паркету, у редовима ривала, суђењу, амбијенту... Петорка која је завршила
прву започела је и другу четвртину: Чубрило, Вујасиновић, Благојевић, Јоцовић,
Којадиновић. Да ли примјећујете нешто? Од петорице мегданџија, четвротица су
поникли и кошарку научили у – Борац Нектару! Поготком Владана Јоцовића било је
21:31, затим је Шарлија повећао на 21:36 (2+1), Борис Благојевић смањио на 23:36, а
разгоропађени јуноша Владан Јоцовић закуцавањем, које је одушевљени поздрављено,
завршио успјешан контранапад, 25:36. У 14. минуту Борис Благојевић се поново уписао у
листу стријелаца, 27:36, а Владан Јоцовић искористио само прво слободно бацање,
28:36. Тек што се помислило: "Добро је! Кренуло је!", искусни Г. Задравец је знао шта у
том тренутку ваља чинити, који је најбољи "лијек"

да се домаћин заустави: "свезао" је, за Борац Нектар, убитачну тројку, 28:39, али је
Предраг Чубрило одговорио поентирајући, 30:39. Публика је поново живнула, иако је
није било много, али је услиједила мини-серија Херцеговаца, па се стигло до – 30:44, јер
као да одбране домаћина нигдје није било. Нове измјене: на клупу су отишли Чубрило и
Јоцовић, а на паркет су ступили Племић и Дамјановић. До тада Владан Јоцовић се
силно, храбро, успјешно... супротставио високом, искусном, снажном С. Шарлији, којег је
отјерао испод коша и у више наврата му онемогућио да ојади домаћина.

Слиједили су наизмјенични напади и поентирања: 37:49, 37:51, трећа лична грешка
Дамјановића, па га је замијенио Круз, 40:51, 41:51 и ту је био крај првог полувремена.

Предност гостију је смањена, али не битно, јер су знали и успијевало да ривала држе на
уобичајеној дистанци од десетак поена. То им, уз слабу игру Борац Нектара и
несхватљиву неефикасност, и није било богзна како тешко.
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Друго полувријеме почели су: Круз, Благојевић, Вујасиновић, Којадиновић, Букумировић,
да би убрзо Круз уступио мјесто Јоцовићу. Послије тројке Бориса Благојевића, опет се
вратило на дистанцу десет, 48:58, али је и то било довољно, послије 41:54, да навијачи
загрме: "Борац! Борац!" Још је помоћ била гласнија када је Ненад Букумировић коначно
погодио, 50:58. Бјежећи од неумољивог Јоцовића, тражећи простор "за живот", С.
Шарлија се "замјерио" Бањолучанима, 50:61, али је Саша Вујасиновић одмах одговорио
поенима, 52:61 (25. минут), Феликс Којадиновић још више смањио, 54:61, а потом и на
56:61. Одавно, заиста одавно, Широки није имао тако малу предност, као у том 26.
минуту.

Убрзо се стигло и до охрабрујућих, великих, по госте погубних 58:61, када је
Букумировић лопту дотурио до Јоцовића, а овај у 27. минуту разгалио навијачка срца. И
опет се разлијегало: "Борац! Борац!". Да ли је ово почетак краја Широког?
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Нажалост, није! Опет је, баш као и у сусрету са Цибоном, ривал тројкама смиривао
Бањолучане: Д. Вујановић је био суров егзекутор, 58:64. Тек што је Чубрило замијенио
Букумировића, Јоцовић је имао идеалну прилику: кренуо је на "полагање" и када су сви,
баш сви лопту видјели како пролази кроз обруч, Јоцовић је начинио прву озбиљнију
грешку тога дана! Слиједило је 58:67 С. Шарлије, па 60:67 Јоцовића и дошло се до краја
треће четвртине.

Одлучујући период меча започели су: Благојевић, Чубрило, Вујасиновић, Којадиновић и
Јоцовић. Јесте С. Шарчлија реализовао свој 24. поен (!?), али су слиједили снажни
одговори: 62:69 Чубрило (0+1+1), потом Вујасиновић 64:69, па у 33. минуту, тројка Бориса
Благојевића за 67:72, да би Борис још једном погодио, 69:72. "Закуцавајући" једном руком
Којадиновић је поставио резултат 71:74, али је Г. Задравец повећао на 71:76, а
Којадиновић добио четврту личну грешку. Играо се 35. минут када је Благојевић
поентирао (73:76), а Вујасиновић трећи пут био кажњен.

Завршницу окршаја Борац Нектара и Широког описали смо на почетку овог текста.

И сада нам се чини да је домаћин, иако битно ослабљен, могао стићи до побједе и
бодова да је само било више концентрације и организације у игри.

16. новембар 2002.

БОРАЦ НЕКТАР – ШИРОКИ БРИЈЕГ 86:94 (17:29, 24:22, 19:16, 26:27)

судије: Един Хусарић (БиХ), Дубравко Мухвић (Хрватска), Синиша Херцег (Хрватска), д
елегат
: Алмир Акшамија (БиХ).

БОРАЦ НЕКТАР: Мијатовић, Чубрило 4, Вујасиновић 4, Родић, Племић, Круз 6,
Букумировић 7, Јоцовић 15, Кондић, Којадиновић 16, Дамјановић 7, Благојевић 27.

5/6

БОРЧЕВ ВРЕМЕПЛОВ: Борац Нектар - Широки Бријег 86:94 (8. коло Goodyear лиге 2002-03)
Monday, 08 September 2014 09:17

ШИРОКИ БРИЈЕГ: Вујановић 21, Пињух 8, Опачак 2, Карач, Задравец 22, Вањак 8,
Јелчић, Принц, Шкегро, Чолак 2, Вулић, Шарлија 31
.

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