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Sopron KC – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 101-98 (21-27, 30-25, 23-30, 27-16)
Bajnokság, 16. forduló
Sopron, Novomatic Aréna
V.: Győrffy P. A., Minár L., Pozsonyi L. (Bodrogváry I.)
SKC: Jackson 12/6, Thompson 24/12, Fazekas 6, Jogéla 22/9, Bagó 2. Csere: Borisov 26/9, Takács N.
9/6, Halász -, Supola -, Werner -, Sitku -.
Falco: Anderson 22/12, Váradi 14/6, Doktor 2, Bruinsma 18/6, Searcy 6. Csere: Perl 12, Milosevics 10,
Lake 7, Benke 7, Kovács B. -.
A hat meccs után is veretlen Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyt fogadta a Sopron KC a
bajnokság 16. fordulójában.
Egy-egy kosárral indult a meccs mindkét oldalon, majd a Falco kezdett meglépni, de Jogéla egy
hármassal visszavett a vendégek lendületéből. Sorozatban öt újabb vasi pont következett, Jackson
triplája is kellett a Sopronnak, hogy ne legyen túl hamar tíz közte (8-14), majd Jogéla talált be ezúttal
közelről. Állandósult a 4-6 pontos Falco-vezetés, és amikor már-már megléptek volna a
szombathelyiek, mindig jött egy pontos hazai tripla – 21-27-nél kezdték a második tíz percet a
csapatok.
Anderson vezetésével kezdett ismét ellépni a hazaiaktól a Falco, Milosevics duplája és Perl büntetői
után pedig már a tízet is átlépte a különbség (26-38). Jackson fújt riadót, ő kezdte és zárta a Sopron
9-0-s szakaszát, amivel rögtön egy kosárnyira jött fel a házigazda – időt is kértek a vendégek. A
negyed közepére meglett mindkét oldalon az öt-öt fault, Váradi helyre is tett két büntetőt, de Borisov
rögtön válaszolt egy hármassal (40-42). Ugyanő próbálkozott egy újabb triplával, de az kimaradt –
egyelőre nem tudta átvenni a vezetést az SKC, viszont az egyenlítés meglett: Borisov a
büntetővonalról nem hibázott. Maradt az előny a Falcónál a félidő utolsó másodperceiben is, de
szoros folytatást vetített előre az 51-52-es állás.

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

Most akkor? fotó: Mészáros D. Zsolt

A második félidő első perce három jó támadást hozott: két Sopron-pontra négy Falco-pont érkezett.
Majd Anderson és Bruinsma is hintett egy-egy triplát – 53-62-nél ismét a tízet közelítette a
különbség. Sőt, Bruinsma kettesével már át is lépte a tízes határt a differencia – időt kértek a
soproniak. Jackson dobhatott három büntetőt, kettő sikerült is. Anderson tripláját azonban újabb
soproni időkérés követte, 73-59-nél kezdte lehagyni ellenfelét a Falco. Azonban a Sopron Takács és
Thompson tripláival gyorsan zárkózott, Bruinsma viszont a negyed hajrájában szintén egy hármassal
szomorította a hazaiakat – 74-82-nél zárult a harmadik negyed.
Jogéla két gyors triplával nyitotta az utolsó tíz percet, Anderson igyekezett tartani vele a lépést. A
Sopron azonban magasabb sebességre kapcsolt, és Borisov hármasával át is vette a vezetést –
Milosevics gyorsan reagált egy kettessel, így a fór egyelőre rövidéletű volt (89-90). Azonban a
soproni légiós újabb kettest tett helyre, ráadásul támadásban is hibázott a Falco, amit Jogéla
büntetett (93-90). Milosevics egy büntetőt dobott be, Thompson ellenben egy duplát – érett a
meglepetés. Váradi és Milosevics azonban gyorsan visszahozta a Falcót, 96-95-re már a vendégek
vezettek. Fazekas is betalált, Anderson büntetői viszont ismét a Falcónak jelentettek előnyt (97-98).
Két perc volt ekkor vissza, a hajrát viszont kíméletlenül lehozta a Sopron: két dupla érkezett a
hazaiaktól úgy, hogy a Falco már nem tudott pontot szerezni, így 101-98-as hazai siker született.
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