БОРЧЕВ ВРЕМЕПЛОВ: Црвена звезда - Борац Нектар 79:74 (14. коло Goodyear лиге 2002-03)
Monday, 20 October 2014 12:30

Послије пораза у препуном "Пиониру" – 6.000 посматрача – Бањолучани су се могли и
требали да испрсе пред сваким поклоником спорта, а поготово пред својим навијачима.
Кретање резултата од четвртине до четвртине – 22:19, 19:17, 18:20, 20:18 – или, пак,
коначан скор јасно говори на којим и каквим је мукама био прослављени кошаркашки
клуб док није сломио отпор гостију из Бање Луке.

Да би Црвена звезда наставила серију побједа, јер у осам мечева уопште није знала за
ријеч "пораз", на њену страну су, у финишу изједначене битке, морали да стану и
гледаоци, а било их је, као што смо навели, на хиљаде.

Ривала од имена и угледа, домаћег паркета, мноштва посматрача, паклене атмосфере...
наши момци се уопште нису уплашили. Напротив! Јуначки су ушли у мегдан, иако су знали
да Београђани журе према врху табеле Јадранске лиге и да су, по свим показатељима
кошаркашким, фаворити. Да се састав из Бање Луке мушки и јуначки борио, довољно
говори и податак о томе како је Борац у финишу утакмице чак и повео 67:66 – али су,
поени, на крају, ипак, припали Црвеној звезди.

Мада је од тада протекло доста времена и воде Савом и Врбасом, и данас може да се
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жали за пропуштеном приликом. Да је концентрација наших момака у посљедњим
минутама "српског дербија" била за нијансу подигнута на виши ниво, "Пионир" би се –
срушио. Но, искуства никад доста!

Двије серије су обиљежиле овај, помало и чудан, мегдан. Прво је Борац Нектар напао
домаћина серијом од 9:0, да би, убрзо послије тога, услиједила серија Црвене звезде,
10:0!?

"Борац Нектар се у препуном "Пиониру" представио у правом свјетлу. Мало је
недостајало снаге и спортске среће па да Бањолучани направе подвиг. Ипак, веће
искуство, али и предност домаћег терена утицали су ја још један пораз "пивара" у
Јадранској лиги. Црвена звезда је тек у финишу сусрета обезбиједила побједу,
захваљујући тројкама Дозета, а Бањолучани су играли храбро, без имало страха од
ривала.

Ово је десети пораз изабраника тренера Драге Каралића у регионалном такмичењу, али
неуспјех који охрабрује јер се Бањолучани само два дана прије дуела са Црвеном
звездом добили непријатан шамар у домаћем првенству, од Челика.

Четири минута прије краја гости су имали предност од пола коша (67:66), када су
направили серију од 9:0. Међутим, онда су пулени Александра Трифуновића, уз велику
помоћ "делија", успјели да се пробуде на вријеме. Серијом од 10:0 у којој је Дозет
"увезао" двије тројке, и одличном одбраном, домаћи су стигли до недостижне предности,
(76:67), а самим тим и побједе." ("Глас српски", 11. и 12. јануар 2003. године).

9. јануар 2003.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – БОРАЦ НЕКТАР 79:74 (22:19, 19:17, 18:20, 20:18)

судије: Горан Урукало (Хрватска), Никола Лепетић (Црна Гора), Миодраг Личина
(Србија),
делегат: Гордана Радовић (Србија).
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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Јеретин 9, Дозет 8, Копривица 11, Болић 2, Чакић 10, Радовић,
Екезие 18, Богдановић 2, Вукосављевић, Бјелица, Пен 19, Гајић.

БОРАЦ НЕКТАР: Мијатовић 4, Чубрило, Родић, Алексић 17, Круз 11, Племић, Јоцовић,
Шћекић 12, Пејовић, Дамјановић 16, Благојевић 14.

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