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Falco: kupadöntő és rájátszás előtt
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Az Alba elleni idegenbeli vereséggel véget ért a 2020/21-es magyar férfi kosárlabda bajnokság
alapszakasza, amelyen a Falco a második helyen végzett a Szolnok mögött. Nem ez volt a terv, de
így sikerült, ami ismerve a csapatot sújtó nehézségeket, Covid-, és sérüléshullámok, végül is
megfelelőnek mondható. Lehetett volna eggyel jobb, de akár sokkal rosszabb is, ha figyelembe
vesszük, a bajnokságban egyetlen meccs sem volt, amin teljes kerettel lépett volna pályára a csapat.
Akik viszont a pályán voltak, mindig a maximumot hozták ki magukból, hogy a finisre ezzel a
kedvező pozícióval fordulhasson a csapat.
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Gasper Okorn vezetőedző nem véletlenül nyilatkozta az Alba elleni meccs után: „Vége az
alapszakasznak és elégedettek lehetünk a második helyünkkel és személy szerint azt kívánom a
szezon hátralévő részére, hogy újra legyen 12 bevethető játékosunk.” - És azt is tudjuk, hogy a
bajnokságban az érdemi rész most kezdődik, és azt is a Falco vezetőedzője mondta még hónapokkal
ezelőtt, hogy az utolsó két hónapban kell jól játszani, ami viszont most következik. Azzal az
újdonsággal, hogy a járvány miatt az eddig megszokott, úgynevezett középszakasz elmarad, és
egyből a árjátszás kezdődik.
Ebben pedig a tabellából fakadóan a negyeddöntőben a Körmend az ellenfél, akit elég csak
háromszor legyőzni az idei kettő győzelem után, de ne szaladjunk ennyire előre. Mert az is
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kosárlabdás aranyszabály, hogy a rájátszás teljesen más műfaj, mint az alapszakasz, amit a Falco
2091-es bajnoki győzelme is mutat, mikor is, a későbbi bajnokcsapat minden ellenfelét három
nullára győzte le, többek között a döntőben a Körmendet. Viszont idén nulláról indul mindkét csapat,
amely párharc továbbjutója a Paks-Szeged páros győztesével vív a döntőért. De ez még odébb van.
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Előtte – a play off - megkezdése előtt a Magyar Kupa nyolcas döntője vár a csapatra azzal a
kihívással, hogy ugyan bajnoki kétszer már volt a Falco, kupagyőztes azonban még egyszer sem, így
nem ártana idén ezzel is gyarapítani a vitrint. A kupában, amely április 7-e és 11-e között zajlik a
budapesti Ludovika Akadémián, a Pécs az első ellenfél, majd az Alba-Szolnok győztese következik a
döntőbe jutásért. A negyeddöntőket a mindigtvgo.hu, míg az elődöntőket és a döntőt az M4 Sport
élőben közvetíti.
Ebből az is következik, hogy jó lenne a Falcót az M4-en látni lehetőleg április 11-én, mert ez azt
jelentené, hogy a csapat döntőzik. Erre – mint ahogyan a bajnokság megnyerésére is – minden
esélye meg is van Az ugyanis egyöntetű vélekedés a magyar kosárlabda társadalomban, hogy a
teljes kerettel kiálló Falco ellen egy magyar csapatnak sincs túl sok esélye. És úgy tűnik, ezekre a
meccsekre ez így is lesz, a labda viszont gömbölyű. Így nem marad más, mint a szurkolás. Elsőként
április 7-től az első kupagyőzelemért.
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