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Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Szolnoki Olajbányász 75-80 (24-23, 12-11, 8-24, 31-22)
Bajnokság, 17. forduló
Szombathely, Arena Savaria
V.: Cziffra Cs., Tözsér D., Ádám J.
Falco: Anderson -, Doktor 2, Benke 12/6, Bruinsma 12, Lake 2. Cserék: Váradi 11/3, Perl 26, Kovács -,
Dancsecs -, Milosevics 10/3.
Szolnok: Pongó 9/6, Badzim 15/15, Pallai -, Subotic 16/3, Cakarun 16. Cserék: Warner 16/3, Rudner
3/3, Kovács -, Zsíros -, Juhos 5/3.
Nemcsak a forduló, hanem a magyar élvonal egyik legnagyobb rangadójára készült a Falco és az
Szolnok csapata. A hazaiak 6-1-el a tabella élén álltak a feldobás előtt, míg a vendégek 8-2-vel voltak
a másodikok.
Jó energiával kezdte a rangadót az Olajbányász, a kemény védekezés mellé eredményes játék is
párosult, szerzett labdák és egy 9-3-as nyitány volt a vendégek jutalma. Zárkózott a Falco, többször
is volt egy pont közte, de a fordítás helyett mindig jött egy szolnoki kosár ebben a periódusban
(13-15). Az idei szezonban már sokadszorra célzott pontosan távolról a Szolnok, aminek
köszönhetően a festékben is megvoltak az üres területek, viszont a felvonás végére átvette a
vezetést a Falco. 24-23.
Perl jó játékával megléptek nyolccal a hazaiak, Potocnik időkérése után azonban feljött kettőre az
Olajbányász. 32-28-as sárga-fekete vezetésnél Anderson kapott a combjához, le is kellett cserélni,
még a büntetőket is Perl dobta le helyette. Mint később kiderült, az amerikai irányító később sem
tudott már visszaállni. Hiába kezdték jól a meccset a szolnokiak, a második negyedben szétesett a
támadójátékuk, viszont a védekezésükkel megakadályozták, hogy nagyobb szombathelyi vezetés
alakuljon ki. 36-34.
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Perl egyedül kevés volt fotó: Mészáros D. Zsolt

Több perc gólcsendet követően egyenlített a Szolnok, amely kisvártatva a vezetést is átvette.
Badzim ekkor már hatból négy triplánál járt. Cakarunt és Suboticot is szépen szolgálták ki a társak,
miközben a Falco támadójátéka továbbra sem működött, mínusz tíznél kért időt Gasper Okorn.
(40-50). Ezután is ellenállhatatlanul játszottak a Tisza-partiak, abszolút megérdemelten irányították a
mérkőzést, a szigorú védekezésből jó ritmusú támadásokat vezettek. 44-58.
Az utolsó negyed elején hamar bejött tíz alá a Szombathely, ezúttal a másik szlovén vezetőedző
Gasper Potocnik próbálta egy időkéréssel megállítani a hazaiak futását (52-61). Ez sem lassította le a
sárga-feketéket, továbbra sem tudott kosarat szerezni a Szolnok, miközben sorra kapta a pontokat,
ötre zárkózott a Falco. A hazaiaktól Benke Szilárd is kiesett időközben, miután beütötte az ötödik
személyi hibáját. Ebből a támadásból ötöt dobott az Olajbányász, visszaállt a közte tíz. Amennyire
tudott, próbált zárkózni a Szombathely, de előbb Warner, majd Badzim szerzett 3-3 pontot. Subotic is
kipontozódott, 65-72-nél büntetőzhetett Bruinsma, amikor 1:57 volt vissza. Bedobta mindkettőt, öt
volt közte. Warner szépen tört be és bár megpróbálták, innen pedig már nem tudtak csodát tenni a
sárga-feketék, megérdemelten, remek védekezéssel húzta be a rangadót a Szolnoki Olajbányász.
75-80.
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