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Дерби без гледалаца, гости два пута водили (0:1, 1:2), домаћини, у финишу утакмице,
побиједили (3:2), слабо суђење Семира Каплана из Стоца, то су најважније
карактеристике премијерлигашког окршаја између Борца и Широког Бријега, који је
директно преношен на ТВ екрану.

Борац је, у утакмици пуној обрта, тек у трилер завршници успио да дође до три вриједна
бода и настави успјешан побједнички низ ове јесени. У минула четири кола остварио је
исто толико побједа и већ на старту наговијестио да ће у овогодишњем првенству имати
једну од главних улога.

Штета, баш штета што је дерби одигран без гледалаца јер су домаћини одрађивали казну
од двије утакмице забране играња пред публиком, због инцидената у мечу
прошлогодишњег првенства са Славијом.

И без подршке са трибина Бањолучани су стигли до вриједне и заслужене побједе, иако
су против себе имали не само јаког противника, него и судију Каплана, који их је у првом
полувремену оштетио за два једанаестерца.

Први пут морао је досудити пенал у 37. минуту, када је у противничком шеснаестерцу
оборен Билбија, али пиштаљка судије Каплана није се чула, што је изазвало буру
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протеста како играча на терену, тако и клупе домаћина. Пет минута касније опет исти
актери, Билбија и дјелилац (не)правде Каплан. И све је било као и неколико минута
раније. Иако је мирне душе могао да покаже на једанаестерац, и овог пута судија је
показао руком да се игра настави и, дилеме нема, оштетио Борац.

Иначе, у јеку пуне надмоћности "црвено-плавих", али и пропуштених прилика Билбије,
Јандрића и Врањеша, гости су неочекивано дошли у вођство. Играо се 20. минут,
капитен Широког Бријега Шилић искористио је једну неопрезност Гагуле, одузео му
лопту, ушао у шеснаестерац, а онда мајсторски матирао немоћног Старчевића. Није ово
шок вођство гостију збунило изабранике Велимира Стојнића и Стојана Малбашића, они
су још жешће кренули ка голу. У појединим тренуцима нису имали ни среће, иако се мора
поновити да их је у два маха судија Каплан баш оштетио.

Друго полувријеме борчевци су почели још агресивније. Била је код њих присутна велика
жеља да што прије дођу до вођства. Није се дуго чекало на изједначење: у 55. минуту
Бандовић је морао да пошаље лопту на центар. Са десне стране Ступар је одлично
центрирао, а Билбија захватио лопту главом и послао је на право мјесто.

Расположени Билбија је "маказицама", као некад Борчев голгетер Пашо Бећирбашић,
опасно припријетио голману Бандовићу, којем се срећа обилато осмјехнула нешто
касније, јер је у изгледној прилици био и Гагула, али је замало био непрецизан.

И како то обично бива у фудбалу, стигла је казна. Други ударац Широкобријежана и
други погодак. У 69. минуту, на двадесетак метара од гола непрописно је заустављен
Вареа. Лопту је намјестио Вагнер и преко живог зида послао је под пречку.

Домаћини не губе главу, још жешће су кренули ка голу, противничка одбрана била је на
великим искушењима. Она је одолијевала све до 76. минута. А тада је Билбија извео
корнер, Максимовић је био на првој стативи, закачио лопту главом и било је то 2:2.

У посљедњих десет минута играла се - "викторија". Борчевци нису излазили из
шеснаестерца гостију, који су лопту напуцавали што даље од свог гола, како би бар мало
предахнули. Али, домаћини су је још брже враћали и све чвршће стезали фудбалски
обруч.
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Играо се 88. минут. Неко је избацио дугу лопту, "резервиста" Мазалица био је највиши у
скоку и убацио је у шеснаестерац, гдје се нашао тајни адут Стојнића, Бабић, који ју је
прихватио. Одбрамбени фудбалери гостију су на њега потпуно заборавили, он се
изненада нашао у изгледној прилици, сам испред Бандовића, који је кренуо са гола и
срушио га. Судији Каплану овог пута није преостало нишра друго него да покаже на 11
метара.
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Лопту је узео Максимовић и поставио је на бијелу тачку. Онда је, у стилу прекаљених
фудбалских мајстора, послао голмана Бандовића у једну, а лопту у другу страну и
израстао у јунака сусрета јер је свом тиму обезбиједио побједу и три бода.

Фудбалски трилер на Градском стадиону, без свједока, завршио је срећно по борчевце.

Истина на ТВ екрану

Велимир Стојнић, тренер Борца, о утакмици је рекао:

- Играчи Борца су јунаци, ма не јунаци, него јуначине. Требало се вратити у игру
послије два вођства Широког. Поготово је то било тешко зато што су гости за 90
минута из два ударца на гол постигли два поготка. Суђење никад не коментаришем,
али мислим да су сви који су утакмицу гледали преко ТВ екрана могли да се увјере
какво је било дијељење правде, ко је у овом сусрету оштећен. Надам се овакво
"домаћинско" суђење нећемо имати никад више. Драго нам је да смо наставили
нашу побједничку серију јер, ево, у минула три кола пред нама су редом падали
Лакташи, Леотар, Челик и сада Широки Бријег. Сигуран сам да ћемо и у наредним
мечевима наставити са овако одличним играма и тријумфима.

22. август 2009. године

БОРАЦ – ШИРОКИ БРИЈЕГ 3:2 (0:1)

стријелци: Билбија у 55, Максимовић у 76. и 88. минуту (једанаестерац) за Борац, а
Шилић у 20. и Вагнер у 69. минуту за Широки Бријег,
стадион: Градски, игран
о без гледалаца
,
судија
: Семир Каплан (Столац),
жути картони
: Ћорић, Максимовић, Мазалица, Билбија (Борац), Бандовић, Иванковић, Шилић, Ренато
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(Широки Бријег).

БОРАЦ: Старчевић, Ступар, Жарић, Гагула, Ћорић, Сакан (од 71. Мазалица), Кајкут (од
81. Бабић), Максимовић, Јандрић (од 90. Петрић), Билбија, Врањеш.
Тренер:
Велимир Стојнић.

ШИРОКИ БРИЈЕГ: Бандовић, Соуза, Ренато, Топић, Баришић, Мишић, Мартиновић,
Иванковић (од 65. Тиаго), Шилић, Вагнер, Вареа.

(одломак из књиге "Утакмице које се памте", аутори: Зоран Калинић и Жељко Тица,
април 2014.)
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