БОРЧЕВ ВРЕМЕПЛОВ: Крка - Борац Нектар 101:74 (13. коло Goodyear лиге 2002-03)
Monday, 13 October 2014 14:45

Као сав остали нормалан свијет, кошаркаши Борац Нектара нису имали право да дуже
уживају у новогодишњем слављу.Обавезе на паркету, односно међу кошевима,
"натјерале" су их да, док су други увелико празновали, трче, скачу, играју, тренирају и
путују! Док је за друге јануар 2003. био испуњен радошћу, слављима, одмором, док се
јело и пило до миле воље... Бањолучани су морали од свега да апстинирају, увелико
задивећи онима који су имали ко зна колико повластица током првог мјесеца у години.

Нажалост, 2003. годину Борац Нектар је започео поразом! На првом гостовању у Новом
Месту доживио је тежак пораз, пред око 1000 свједока. Од четири четвртине Борац
Нектар је успио да у своју корист ријеши само трећу (25:21).

С обзиром на то да су Словенци, послије првих десет минута, водили са 27:18, питање
побједника је, добрим дијелом, било ријешено. Покушаји да у дворани "Леон Штукељ",
која носим име прослављеног југословенског гимнастичара, освајача олимпијских
медаља, запријете одличном домаћину, који је готово читаву утакмицу одиграо у истом
темпу, озбиљно, професионално, пожртвовано и ефикасно, разбијали су се као што се
таласи разбијају о стијење.

На нивоу очекивања једино су били Драган Алексић (18) и Дејвид Круз (16). Остали су
играли испод очекивања.
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Треба, наравно, напоменути да је из састава изостао капитен Саша Вујасиновић, због
повреде. То је урадило битан печат на игру и учинак Бањолучана.

Домаћи састав налазио се у вођству од почетка па све до краја утакмице. Његова
побједа само је једном, наизглед, била доведена у питање. Наиме, у тренутку када је
Крка имала само осам поена предности, њеном тренеру Невену Спахији досуђене су
двије техничке грешке и аутоматско искључење. Егзекуције се прихватио баш Драган
Алексић, али је од четири слободна бацања искористио само – једно!? Послије тога
Борац Нектар је требало да уведе лопту са стране, па је имао и напад. Међутим, тај
даровани атак такође није искоришћен! Од могућих шест (евентуално, седам поена),
Бањалучани су реализовали само једно слободно бавање!?

Наравно, као посљедица ових промашаја наишао је тоталан психолошки пад наших
момака, па је Крка сасвим мирно, рутински, одиграла завршницу меча и – заслужено
побиједила. На тај начин се Борцу реванширала за онај пораз у првом колу Јадранске
лиге.

4. јануар 2003.

КРКА – БОРАЦ НЕКТАР 101:74 (27:18, 23:16, 21:25, 30:15)

судије: Стјепан Крајновић (Хрватска), Срђан Дожаи (Хрватска), Тончи Анзуловић
(Хрватска), делегат: Винко Поточник (Словенија).

КРКА: Грум 3, Гњидић 9, Ћапин 10, Анзуловић 4, Паравиња 2, Арнолд 33, Душчак 22,
Дробњак 8, Мирковић, Маравич 7, Бадер, Балажич 3.

БОРАЦ НЕКТАР: Мијатовић, Чубрило 3, Кондић, Родић 2, Алексић 18, Круз 16, Племић,
Јоцовић 10, Шћекић, Пејовић, Дамјановић 13, Благојевић 12.
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(одломак из Годишњака Кошаркашког клуба Борац Нектар, аутори Лимун Папић и
Татјана Папић-Џакула, 2003.)
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