Falco KC
https://falcokc.nyugat.hu/cikk/falco_tortenelmi_szezon_utan_es_elott

Falco: történelmi szezon után-, és előtt
Nyugat.hu - 2020-07-22 07:23:02
2020. március 13-án az MKOSZ felfüggesztette valamennyi versenysorozatát, a kosárlabda és a
Falco szerelmesei pedig azóta csak a híreket várják, ha már a meccseket nem lehet. Illetve abban
reménykednek, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi a bajnokság októberi, lehetőleg nézők előtti
elindulását.
Az immár tavalyi évad egy szempontból véget ért, egy másikból viszont kurta és befejezetlen
maradt, a Nyugat olvasói pedig még nem kaptak összefoglaló értékelést és a jövőre szóló-vonatkozó
kitekintést, s mivel mindjárt augusztus, amikor kezdődik a közvetlen felkészülés a következő
pontvadászatra, ennek is itt van az ideje. A félbeszakadt bajnokságkor Gasper Okorn vezetőedző a
klub honlapjának értékelte a csonka de mégis sikeres szezont, ahol elmondta:

Értékel a vezetőedző
„Az első pillanattól augusztusban tudtuk, mit akarunk, és elindultunk az úton. Tettünk egy olyan
lépést, amely sokak számára meglepetés volt, de nekem nem. Egész nyáron ezt terveztem...
Nemcsak a BCL selejtezőkön való túljutást, hanem hogy fel is tudunk nőni a feladathoz.
A legnehezebb feladat az volt, hogy a játékosokat meggyőzzem erről. Amikor ez leesett nekik, akkor
éltünk a lehetőséggel, és nagyon élveztük. Büszkén képviseltük a magyar kosárlabdát egy magas
szinten. Egy teljesen új élmény volt. Ennek ellenére rossz szájízem van ezzel a csodatörténettel
kapcsolatban. Besiktas, a rémálmom. Ez volt az egyetlen nagy hibánk. Ez egy fekete folt számunkra.
A nemzeti bajnokságban folyamatosan remekül, éretten játszottunk. Tisztában voltunk azzal, hogy
nem lesznek könnyű meccsek. Az összes ellenfelünk pihent és motivált volt. Nagyrészt jól is tudtunk
reagálni erre. A 18 győzelem és 3 vereség önmagáért beszél. Nem kell semmit hozzáfűznöm ehhez.
Az elejétől a végéig vezettük a tabellát. Mindenkinek lehet véleménye, de ezek bizonyított tények.

Voltak csodálkozások fotó: Mészáros D. Zsolt
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Nagyon büszke vagyok erre az időszakra. Két szezon alatt 91 tétmeccsen ültem a sárga-feketék
padján, ebből 64-szer nyertünk, 27-szer nem. 51-13 a mérlegünk a bajnokságban, az Aréna
Savariában pedig 32-1. Ez sokat elmond a Falcóról az elmúlt két évben. Folyamatosan fejlődtünk, és
egyre magasabbra raktuk a lécet. Sokat tanultam, megismertem a magyar bajnokságot, és
bizonyítani akartam.
Nagyon motivált voltam. Számtalan remek pillanat volt, izgalmas meccsek, adrenalin, ahogy
csalódások és álmatlan éjszakák is. Ezeket már senki nem veszi el tőlünk, de szükséges lesz előre
tekinteni. Új kihívásokkal állunk szemben. Várom őket, de már most tudom, hogy az elvárások ismét
nagyok lesznek. Nehéz lesz mindezt megismételni. De ezért dolgozunk, nem?”

Elmaradt bajnoki cím és kupagyőzelem
Ehhez sokat nem kell hozzá tenni, csupán annyi szubjektív megjegyzést tennénk a
játékosmozgásokat látva a félbe szakított magyar kosárlabda szezon kapcsán, hogy itt munkák
maradtak befejezetlenül. Tavaly nyáron azzal a céllal szerződtek ide játékosok és maradt az
edzőpáros is (Milos Konakov, azóta magyarrá vált másodedzővel), hogy a jó BL szereplés mellett
megszerezze a klub a harmadik bajnoki és az első kupaaranyát. Ez – bár minden esély megvolt rá –
elmaradt, így a történelemben és a vitrinből ezek fájóan hiányoznak.

Az év játékosa fotó: hungarysport.hu

Ilyen szempontból, ha úgy vesszük, a játékosok – rajtuk kívül álló okok miatt – nem végezték el, mert
nem tudták elvégezni azt a munkát, amiért idejöttek, de ez nézőpont kérdése, keseregni rajta bár
lehet, de nem érdemes. A csapat névsora, akik a felemás szezont abszolválták, a következő volt:
De’Quon Lake, Perl Zoltán, Váradi Benedek, Benke Szilárd, Filipovity Márkó, Sövegjártó Ábel, Juvonte
Reddic, DeVaughn Washington, Quinton Hooker, Ron Curry, Bíró Olivér, Krivacsevics Márkó,
Körmendi Bence.
Mivel a vezetőedző sem tette, ezért mi sem hajlunk arra, hogy egyéni értékelést adjunk az egyes
játékosokról, csupán annyi örömhírt és elismerést említünk meg, hogy az eurobascet.com értékelése
szerint Perl Zoltán lett a legjobb magyar játékos, Filipovity Márkót választották a legjobb U23-as
kosárlabdázónak, Gasper Okorn pedig holtversenyben a legjobb edző díját érdemelte ki. A bajnokság
legjobb ötösében helyet kapott Perl, Zoltán, a legjobb magyar csapatnak pedig Perl mellett Benke
Szilárd és Váradi Benedek is a tagja lett.
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Távozók, maradók, visszatérők
Innen nézve is sajnálatos a bajnokság félbe szakadása, viszont az élet nem állt meg szerencsére, így
a Falco készül a következő szezonra, amely már úgy történelmi, hogy el sem kezdődött. A Falco
magyar csapatok közül elsőként, történelmében pedig egyedülálló módon selejtező nélkül BL
főtáblás, ahol az ellenfelei: a cseh Era Nymburk, az orosz Nizhny Novgorod, a francia JDA Dijon, a
spanyol Casademont Zaragoza, a lengyel Start Lublin, és a török Tofas Bursa. A csoport nyolcadik
tagja egyelőre ismeretlen, a görög Iraklis BC, a ciprusi Keravnos, az ukrán BC Dnipro, és a holland
Groningen négyesből fog kikerülni.

Reddick elment fotó: Mészáros D. Zsolt

Ehhez viszont megfelelő játékoskeret is dukál, aminek kialakításában nagy szerepe volt annak, hogy
a város az ismert nehézségek ellenére mindenben a csapat mellett áll. A Falco kerete jelenleg így
néz ki:
Érkezhet/érkezett: Kyan Anderson (BC Göttingen – Németország), Sztrahinja Milosevics (DEAC),
Devin Searcy (BCM U Pitești – Románia), Kovács Benedek (AS Monaco – Franciaország), Doktor Péter
(Zalakerámia ZTE KK), Dancsecs András (Hübner Nyíregyháza BS).
Maradt: De’Quon Lake, Perl Zoltán, Váradi Benedek, Benke Szilárd, Filipovity Márkó, Sövegjártó Ábel,
Gasper Okorn – vezetőedző és
Milos Konakov másodedző.
Távozhat/Távozott: Juvonte Reddic (Chorale de Roanne Basket – Franciaország), DeVaughn
Washington (?), Quinton Hooker (Mitteldeutscher BC Weissenfels – Németország), Ron Curry (?), Bíró
Olivér (OSE Lions), Krivacsevics Márkó (Pécsi VSK-Veolia), Körmendi Bence (KTE-Duna Aszfalt).

Lehet, hogy Filipovity távozik
A legfrissebb hír viszont, hogy Több olasz internetes sajtóorgánum is tényként kezeli, hogy az olasz
Consultinvest VL Pesaro szemet vetett a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott
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erőcsatárára, Filipovity Márkóra. Egyelőre megállapodás nincs, még csak opcióként írnak a
lehetőségről. A 24 éves, 204 centis magasbedobó 18 Bajnokok Ligája-mérkőzésen 24 perc alatt 12
pontot és 4 lepattanót, 21 magyar bajnokin pedig 24 perc alatt 12 pontot és 5 lepattanót átlagolt.
Filipovitynak élő szerződése van a vasiakkal, de július 31-ig opciós joga van külföldre szerződni.
Ha Filipovity távozik, akkor légiós érkezik a helyére, bár még így is akadhatnak szerkezeti gondok,
ami a bajnokságban ugyan nem, de a BL-ben baj lehet, mint ahogyan a szűkösebbnek tűnő rotáció
is. Így, amikor végezetlen munkáról beszéltünk, akkor erre a kimenetelre gondoltunk elsősorban.
Ez a bajnokság amúgy is más lesz, mint az eddigiek, hiszen az MKOSZ bevezeti a fiatal szabályt, ami
szerint szerint az alapszakasz során az első félidőben végig pályán kell lennie egy 23 évnél fiatalabb
magyar játékosnak, így célszerű tehát akár 3-4 u23-as korú kosarast is a keretben tartani, illetve
nevezni. Épp ezért érkezett a csapathoz Kovács Benedek és Doktor Péter, illetve jött vissza Dancsecs
András.
Végezetül – bár még messze a bajnokság kezdete, nem tűnik úgy, hogy a járvány miatt az ellenfelek
jelenősen gyengülnének, azaz a harmadik bajnoki – a negyedik helyett, illetve újra az első
kupagyőzelem megszerzése most sem lesz sétagalopp, de, mit emlékezhetünk Okorn mester
szavaira: „De ezért dolgozunk, nem?

Értük van minden fotó: Mészáros D. Zsolt
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