БОРЧЕВ ВРЕМЕПЛОВ: Борац Нектар - Задар 103:75 (17. коло Goodyear лиге 2002-03)
Monday, 10 November 2014 13:05

Чувене "Јазине" изњедриле су ко зна колико кошаркашких великана, што је навијаче
Задра подстакло да, ко зна када, преко читавог зида напишу познату паролу: "Бог је
створио човјека, а Задар кошарку!" Шта је од овог тачно, није наше да пресуђујемо, али
знамо да су се Задрани 8. фебруара 2003. године у "Борику" провели горе него "бос по
трњу".

Разиграна, распјевана, уништавајуће прецизна за ривала... екипа Борац Нектара је
забиљежила побједу у игри која је достојна сваке европске сцене. Гости су покушавали,
на све могуће начине, да зауставе захукталог ривала, да му поставе непремостиве
препреке, јурили су наше мајсторе... да би на крају клонули и били дотучени.

Лопта још није била подбачена на центру, а двораном је почело да одјекује: "Борац!
Борац!" То као да је дало "крила" стартној постави: Вујасиновић, Алексић, Шћекић,
Којадиновић и Круз. Зграбивши лопту Бањолучани су кренули у јуриш и Драган Алексић
је започео серију тројки, а да Задрани нису ни стигли да га спријече у шутирању са
дистанце. Одмах потом, његов примјер слиједи Феликс Којадиновић и већ је, у другом
минуту, 6:0 за домаћина!? Из тешке ситуације Круз подиже на 8:0, али М. Поповић
тројком смањује на 8:3, да би капитен Саша Вујасиновић наставио серију тројки са два
бравурозна поготка са даљине веће од 6,25 метара и то је 14:3, па избезумљени
Задрани покушавају да тајмаутом "пресијеку" налете, један бољи, љепши од другог,
горопадних домаћина. Кошаркаши Борац Нектара и у скоку су надмашили ривала. Како у
одбрани, тако и нападу. У 5. минуту Круз поставља 16:3, а одмах затим 17:3 (0+1), да би
капитен Саша новом, трећом тројком у 6. минуту "натјерао" семафор да означи
колосалних, невјероватних 20:3!?
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Како се играло, како се борило, како се чувао властити кош, свједочи и овај податак: у 6.
минуту Борац Нектар је испунио бонус. Послије краткотрајног затишја, када је
"канонада" ућутала, Којадиновић је поново тројком гледалиште довео у стање
делиријума, 26:7, а Шћекић је повећао на 27:9 (1+0), да би Алексић подигао на 29:9. Због
друге личне грешке Шћекића, замијенио га је Благојевић, а Круз поготком повећава на
31:15. Како је започео ову дионицу незаборавног окршаја, Драган Алексић ју је и
завршио – тројком, за 34:15!?

Други дио почео је састав: Пиштољевић, Којадиновић, Круз, Вујасиновић, Благојевић.

И ова четвртина почела је урнебесно: 36:18 Круз, 39:18 Којадиновић (тројка), а у 13.
минуту домаћин је већ имао заиста невјероватну предност – 43:20, послије Крузових
поена (1+1). Прије тога, Благојевић ће се уписати у листу стријелаца, 41:20. Било је
вријеме за уобичајене измјене: послије заиста бриљантне партије, Вујасиновић је
заслужио да предахне, а замијенио га је Чубрило. "Бориком" грми: "Србија! Србија!"
Промјене су све чешће јер је ритам до тада био заиста убитачан: Којадиновић је
напустио паркет, а замијенио га је Алексић, да би Благојевић повећао на 45:21, а
Пиштољевић на 47:21, послије генијалне асистенције разиграног Круза. То је навијаче
"натјерало" на дуг, спонтан аплауз. Не само овом тандему, већ читавом тиму. Страх и
трепет за Бањолучане, М. Ерјавец није могао доћи себи. Био је заустављен као никад до
тада, па је спокој тражио на – клупи.

Када је Круз мјесто уступио Дамјановићу, испраћен је аплаузом, који је, за све што је
урадио, апсолутно и заслужио. Гађајући, полагајући лопту лијевом руком, Алексић је
повећао предност домаћина на 49:21 (17), а Задрани су покушавали да учесталим
измјенама, каткад и по два кошаркаша истовремено, зауставе "бањолучки тајфун", али
им ни то ништа није помогло.

Треба записати јер сјећања често брзо блиједе: у 18. минуту Пиштољевић је погодио кош
Задра. У том тренутку Борац Нектар је водио са чудесних – 51:21. Слиједило је
недопуштено опуштање, што је Задар искористио, али не до краја. Јер, ту су били
Пиштољевић за 53:25, односно Чубрило (1+1) за 55:29, да би се на прави одмор отишло
код резултата 55:32.
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- Предност јесте огромна, али се помало прибојавам! Важно је да у почетку треће
четвртине наши не посустану... – коментарисао је Синиша Тркуља, новинар "Блица".

Почетак другог дијела, који су започињали: Вујасиновић, Којадиновић, Круз, Алексић и
Шћекић, поново је био божанствен: Којадиновић је тројком матирао ривала, а послије
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бриљантне асистенције Шћекића, Алексић је повосио на 60:37.

"Србија! Србија!" – грми двораном.

Дејвид Круз се огласио како треба – тројком.

- Ово је тројка двоструке вриједности. Дотукла је Задране – ријечи су Моме
Цвијановића, кошаркашког радника.

Прва измјена: Вујасиновић одлази на клупу, а Пиштољевић добија шансу. Од два
слободна бацања, Шћекић је искористио само оно друго, за 64:41. Када су гости стигли
до 64:47, Драго Каралић је затражио тајм-аут јер је осјетио да све не функционише као
до тада.

Одједном – 64:54. Неће ваљда...

Неће! Не треба страховати док је Вујасиновић на паркету: прво је Пиштољевић
искористио слободна бацања (66:54), а када је било најнеопходније, капитен је тројком
ставио до знања да преокрета, у корист Задра, неће бити, 69:54. У добар час Ненад
Пиштољевић је мајсторски намјестио "нишанске справе" и тројком повећао на 72:54. На
40 секунди прије истека трећег дијела, Вујасиновић је начинио пету личну грешку, па га
је замијенио Чубрило, а крај је стигао код резултата 74:58.

У одбрану стеченог ступили су: Алексић, Благојевић, Чубрило, Шћекић и Пиштољевић.
За мање од пола минута Бањолулани су направили двије личне грешке, а Благојевић је
први, од домаћина, добро нанишанио, 76:61. Нови "мождани удар" Задрани су доживјели
у 33. минуту: Алексић је реализовао тројку, затим и једно слободно бацање, за 80:61, а
послије Шћекићевог поентирања (слободно бацање није искористио) и оних 82:63,
слиједила је још једна тројка Драгана Алексића, 85:63. Убрзо је 88:63 и у "Борику" нико
жив није остао равнодушан. Грми, грми са свих страна.
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Бивши шампион бивше државе Југославије је на кољенима. Дотучен, прегажен, спортски
понижен.

Егзибиција Борац Нектара се нсатавља. Аплауз се не стушава. Момци су се растрчали
по паркету. Решетају кош ривала, који никако не може да схвати шта га је то снашло.
Закуцавањем Чубрило подиже на 96:67. "Борик" грми: "Хоћемо стотку!" Када је Борис
Благојевић тројком достигао 99:71, било је јасно да ће се жеља навијача испунити, а
остварио ју је Драган Алексић, реализујући два слободна бацања, 101:74. Он се
постарао и за коначних 103:74. Била је то класична контра.

Раскошном игром, расцвјеталом кошарком у хладној фебруарској ноћи, Борац Нектар је
остварио једну од изузетно бриљантних побједа. Сјајном игром у одбрани, непресушним
тројкама (15), смрвио је Задар, који је остао без ријечи.

Била је то звјездана ноћ бањолучке кошарке и Борац Нектара. Да се памти и
препричава.

БОРАЦ НЕКТАР – ЗАДАР 103:75 (34:15, 21:17, 19:26, 29:17)

судије: Никола Лепетић (Црна Гора), Марко Вучковић (Словенија), Роман Колар
(Словенија),
делегат: Раде Шикањић (БиХ).

БОРАЦ НЕКТАР: Пиштољевић 15, Чубрило 9, Вујасиновић 12, Родић, Алексић 23, Круз
19, Племић, Пејовић, Шћекић 4, Којадиновић 12, Дамјановић, Благојевић 11.

ЗАДАР: Тврдић 6, Владовић 1, М. Поповић 20, Лонгин 10, Перинчић 8, Шаманић 2,
Шпраља 2, Ерјавец 11, Дијан, Банић, Л. Поповић 1, Микс 14.

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