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Фудбалери Борца, минималном, али злата вриједном побједом над Жељезничарем, коло
прије краја освојили су јесењу титулу у Премијер лиги Босне и Херцеговине. По оном што
су показали у досадашњем току првенства, Бањолучани су је без поговора и заслужили.

Гол одлуке постигнут је рано, већ у 14. минуту, стријелац је био искусни Малетић. Није
тај напад обећавао да ће се радосно завршити за домаћина. Нападач Борца Николић на
неких 40 метара петљао је са лоптом, играчи Жељезничара су све то само посматрали.
Одједном се ту створио Малетић, који је дословно украо ту лопту, а онда у трку ушао у
шеснаестерац. Чувар мреже "Жеље" Шехић кренуо му је у сусрет. Нападач Борца је
сјајно реаговао, рутински је послао лопту поред "јединице" гостију у доњи десни угао.
Градски стадион, на којем се окупило око 6 000 гледалаца, просто је "прокључао" од
радости, а тамо гдје су били они највјернији навијачи, "лешинари", зачула се пјесма:

- "Борац шампион! Борац шампион! Борац шампион!"

Десет минута касније могли су Бањолучани и да увећају предност. У сјајној прилици био
је Николић, кренуо је према Шехићу, у посљедњи час интервенисао је Марковић и
отклонио опасност испред свог гола. У првих 45 минута Сарајлије су се више
оријентисале на одбрану, тако да су пријетили ударцима из даљине, али су они
одлазили пред гола или су били лак плијен чувара мреже Бањолучана Авдукића.
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У наставку, свјесни да немају више шта да изгубе, гости су згирали, за разлику од првог
дијела, отвореније. И умало да им се то исплатило већ на почетку другог полувремена.
Слободан ударац са десне стране извео је Бешлија, Авдукић је подлетио под лопту, на
другој стативи нашао се високи Ћулум. Он је захватио лопту главом, али је голман Борца,
сјајном интервенцијом, ипак успио да сачува своју мрежу.

У 57. минуту Стајић је започео акцију, упослио је Ступара, који је шутирао поред гола.
Домаћини су могли да ријеше меч и у 71. минуту. Поново је Стајић побјегао својим
чуварима, упутио је центаршут, на који је мало закаснио Муминовић, па је та прилика
пропала.
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Посљедњу шансу за изједначење "Жељо" је прокоцкао у 82. минуту, након још једног
убацивања Бешлије. Лопта је кренула према гол-линији, одбрана Борца је стајала, а
једини који је нешто покушао био је штопер Жељезничара Керла. Он је из мртвог угла
вратио лопту пред гол, али она је све изненадила, поготово нападаче гостију, који то
нису очекивали, па су домаћини успјели да отклоне опасност од своје мреже.

Када је судија Доминковић одсвирао крај сусрета, настало је велико славље на
Градском стадиону. Играчи су отрчали до својих највјернијих навијача, популарних
"лешинара", да са њима подијеле радост због освојене јесење титуле, а они су им
узвратили бурним овацијама и оним познатим слоганом "Борац шампион, Борац
шампион!"

И јесте! Више него заслужено!

Најдражи погодак

Луцидност и искуство Дарка Малетића били су одлучујућа превага у утакмици са
Жељезничарем, о којој је рекао:

- Искористио сам збуњеност фудбалера Жељезничара, који на мене нису уопште
обраћали пажњу. Узео сам једну лопту, ушао у њихов шеснаестерац и све је остало
било рутина. Ово ми је један од најдражих погодака у каријери, нико у овом
тренутку није срећнији од мене, одлучио сам дерби, донио Борцу наслов јесењег
првака. Морам посебно да истакнем наше навијаче, који су нас свих 90 минута
бодрили и на чијим смо крилима стигли до овог тријумфа. Можда смо им мало
остали дужни јер смо у другом полувремену свјесно препустили иницијативу
противнику, али мислим да смо заслужено побиједили, као што смо и заслужено
освојили титулу.

13. новембар 2010. године
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БОРАЦ – ЖЕЉЕЗНИЧАР 1:0 (1:0)

стријелац: Малетић у 14. минуту, стадион: Градски, гледалаца: 6000, судија:
Владимир Доминковић (Орашје),
помоћници
: Зикрет Куљаниновић (Бановићи) и Сретен Удовичић (Приједор),
делегат
: Радислав Кундачина (Требиње),
жути картони
: Николић, Распудић, Жарић (Борац), Марковић, Ћулум (жељезничар).

БОРАЦ: Авдукић, Ћорић, Ступар, Пузигаћа, Николић, Распудић, Стајић, Микић (од 86.
Жарић), Тривуновић, Стајић, Станчески (од 61. Граховац), Малетић (од 61. Муминовић).
Тренер
: Владо Јагодић.

ЖЕЉЕЗНИЧАР: Шехић, Чолић (од 61. Вишћа), Марковић, Савић, Зеба (од 75. Баљић),
Станић, Керла, Ћулум (од 75. Берак), Василић, Бешлија, Поповић.

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