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Трећим узастопним тријумфом у Премијер лиги БиХ, кошаркаши Херцеговца на добром
су путу да изборе опстанак у овом рангу такмичења. Посљедњу побједу забиљежили су
против директног ривала за очување садашњег статуса, екипе Вогошће (94:93).
  Иако се то до прије неколико кола чинило као немогућа мисија, доласком искусног
стручњака на клупу премијерлигаша из Билеће, Драге Каралића, сада је то постала
више него реална опција...    

     - Побједа у Вогошћи има вишеструки значај. Савладали смо директног  ривала,
али смо коначно схватили да можемо играти равноправно са свим  екипама, што
нам је донијело неопходни мир у екипу. Није било лако, јер  домаћин је, уочи нашег
мегдана, довео Терзића. Имали смо проблема и у  дефанзивном скоку, гдје је ривал
испод нашег коша ухватио чак 15 лопти.  Ипак, на крају је све испало како смо
прижељкивали и сада се много  лакше дише - сумирао је Драго Каралић вриједан
тријумф Херцеговца у  окршају против Сарајлија.
    
      Иако су остварили три везана успјеха, он сматра да је лука спаса  још увијек далеко.
Међутим, сада за опстанак у елити равноправно  конкуришу с неколико тимова, који се
такође налазе у опасној зони.
  
      - Најважније је да смо консолидовали редове. Доста смо добили и  доласком
Бојиновића и Црнобрње. У клубу је добра атмосфера, а како и не  би била, када смо
направили серију од три побједе. Сада се надамо да  нећемо на овом стати,
односно да ћемо задржати побједнички менталитет -  наставио је Каралић.
  
      Већ у суботу, 2. фебруара, кошаркаше Херцеговца очекује ново велико  искушење,
када ће, као домаћини, на паркету у Гацку дочекати лидера  шампионата сарајевску
Босну АСА БХТ.
  
      - Не би требало трошити ријечи о квалитетима Босне и у тај дуел  улазимо
потпуно растерећени с циљем да се што мање истрошимо и да се  сачувамо за
утакмице које слиједе. Три дана касније гостујемо у Зеници,  екипи Челика, и већ
сада много више размишљамо о том дуелу, јер,  објективно, ту имамо много веће
шансе да направимо изненађење, него што  је то случај с популарним сарајевским
&quot;студентима&quot;, који и овог пута  важе за главне фаворите за титулу  -
оптимистички је закључио стратег  Херцеговца, Драго Каралић, који је донедавно био
кормилар бањолучког  премијерлигаша Борац Нектара.  
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