БОРЧЕВ ВРЕМЕПЛОВ: Борац - Рудар 3:2 (23.12.1995.) (Видео)
Friday, 23 December 2016 13:13

Данас, 23. децембра 1995. године, навршава се 21 година откако је Фудбалски клуб
Борац, побједом над приједорским Рударом, освојио 2. Куп Републике Српске, а први у
клупској историји. У финалу су била одиграна два меча, први, 17. децембра у граду на
Сани, завршен је ремијем (2:2), а у реванш утакмици, одиграној 23. децембра на препуном
Градском стадиону на којем се окупило више од 20 000 гледалаца, тријумфовали су
пулени тренера Јосипа Пелца резултатом 3:2 и тако, само мјесец дана након завршетка
ратних дејстава на подручју БиХ, пригрлили трофеј намијењен побједнику Купа
Републике Српске.

Првобитно је било планирано да одлука о освајачу трофеја падне 20. децембра, али је
густа магла која је прекрила Бањалука рекла НЕ фудбалу. Делегат Мирко Поњарац из
Српског Сарајева донио је одлуку да се због временских услова меч не може одиграти,
са чиме су били сагласни представници и једног и другог тима, па је одлучено да се
актери на терену поново нађу 23. децембра.

И тако је и било; Бањалука се пробудила окупана сунцем, на трибинама величанствен
амбијент – преко 20 000 гледалаца жељно је ишчекивало да утакмица почне. Иста је за
наш тим кренула лоше јер су већ у осмом минуту гости преко Славише Краља стигли до
резултатске предности. При вођству Приједорчана се отишло на одмор између два
полувремена, а у других 45 минута је присутна публика видјела још четири гола. Прво је у
48. минуту Драган Секулић прелијепим голом из слободног ударца изједначио резултат,
да би само седам минута касније Владо Јагодић након корнера главом матирао чувара
мреже Рудара Николу Чобановића и довео свој тим до предности.
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Споменути резултат је на снази био све до 85. минута, када је након индиректа и гужве
пред црвено-плавим голом, гол за Рудар постигао Вељко Саламић. И када се свима на
Градском стадиону већ чинило да ће о другом освајачу куп-такмичења (први припао
Козари из Градишке, оп.а.) одлучивати једанаестерци, црвено-плави су по трећи пут
матирали Чобановића и стигли до резултата који доноси трофеј; стријелац
изједначујућег гола Драган Секулић извео је корнер са десне стране, лопта је на
супротној ставити стигла до капитена Милорада Билбије, који главом тресе мрежу
гостујућег тима и доноси неописиву радост армији Борчевих навијача на Градском
стадиону.

Поводом 21. годишњице од Борчевог освајања Купа Републике Српске, портал
борац-спорт, као својеврсни новогодишњи поклон свим читаоцима, доноси 30-минутни
осврт на, слободно се може рећи, епски меч са Рударом. Документарац који Вам
доносимо садржи очекивања пред финални двомеч шефа стручног штаба Јосипа Пелца
и првотимаца Предрага Трнића и Милорада Билбије, потом најинтересантније моменте
са саме реванш такмице, и, на крају, гостовање Драгана Секулића и Милорада Билбије
код новинара Николе Крагуља у "Спортском прегледу".

Овом приликом уредништво портала борац-спорт се од срца захваљује Милораду
Билбију, који нам је уступио видео-касету са материјалом који данас презентујемо, са
заједничком жељом да се историјски тренуци у Борчевој 90 година дугој историји, попут
овог, отргну из раља заборава!

{youtube}vMMM5_1AmtI{/youtube}

(борац-спорт)
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