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Falco: Zaragoza után, Sopron előtt
Nyugat.hu - 2020-12-26 16:55:26
A Falco KC hétközi meccse a BL fellépés miatt elmaradt. Mint emlékezhetünk, a szombathelyi csapat
győztesen hagyta el a parkettát (94:86). Ezen a meccsen az Eurobasket beszámolója szerint a Falco
hátvédje, Kyan Anderson lett a Bajnokok Ligája nyolcadik játéknapjának legjobbja, ő kapta meg a
“Hoops Agents díjat”. A szombathelyiek amerikai játékosa 25 pontot dobott, 9 gólpasszt adott a
keddi mérkőzésen. Közelről 62%-al dobott.

Anderson, a legjobb fotó: Mészáros D. Zsolt

Pihenő azonban nincs, december 27-én (vasárnap) este hat órától Sopronban lép pályára a csapat. A
mérkőzés esélyeiről Déri Csaba beszélt a BB1.hu-nak:
"Gratulálok a Falcónak a Zaragoza legyőzéséhez. Külön kiemelném Kyan Anderson teljesítményét,
aki a forduló legjobb játékosa lett. Én azt jósoltam az év elején, hogy Kálmán László stílusú irányítót
igazoltak a sárga-feketék. Türelemmel kivártuk, de most karácsony előtt megmutatta, hogy mit tud.
A két klub teljesen más célokkal lett építve a nyáron. A Sopron egy stabil, szerethető, a hazai
meccseit nagyrészt megnyerő, a középmezőny elejéhez tartozó csapatot akart építeni, szerény
feltételekkel. Ezekből a szerény feltételekből mindig próbálják kihozni a legtöbbet. Öt légiósuk
játékára építenek elsősorban, amikor a magyarok közül valaki hozzá tud tenni a meccshez, az mindig
nagy dolog. A Szombathely egyértelműen a magyar bajnokság és a Magyar Kupa megnyerésére lett
felépítve, valamint arra, hogy továbbjusson a Bajnokok Ligája csoportköréből. Mindezt úgy, hogy
komoly eszközök álltak a vezetés rendelkezésére a csapatépítésnél. A Falco támogatói nagyon
komoly hátteret biztosítottak. Nagy kontraszt van a két klub költségvetésében. A sárga-feketék
három magyar válogatottra építettek, a Perl-Váradi-Benke trió ereje tejében van. Ők most vannak a
pályafutásuk csúcsán, most van a legértékesebb időszakuk. A két gárda lehetőségei és építkezése
teljesen más dimenzióban zajlott. Az aktuális forma alapján egyértelműen vendég győzelmet várok,
akár nagyobb különbséggel is. Az SKC részéről a szoros meccs, vagy egy esetleges győzelem
egyértelműen bravúr kategória lenne, amit egyébként el tudok képzelni, hogy úgy kijön nekik a
lépés és mindenki jól játszik náluk.”
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A klub honlapja pedig Kovács Benedeket kérdezte, aki 17 pontot termelt a legutóbbi idegenbeli
bajnoki meccsen, Jászberényben, így nagy valószínűséggel Sopronban is fontos szerepet szán neki
Gasper Okorn vezetőedző. (A vasárnapi meccs után idei szereplését hazai pályán fejezi be a csapat.
December 30-án a Szolnokot fogadja. Jó az esély arra, hogy a magyar pontvadászatban veretlen
maradjon a Falco a 2020/21-es bajnokságban.

Gasper Okorn ezt nyilatkozta az esélyekről: "Biztos vagyok benne, hogy a Sopron könnyedén a
rájátszásban lesz. Jó csapatuk, jó edzőjük van. Debrecenben is nyerni tudtak, egylabdás mérkőzést
játszottak a Körmenddel, illetve Paks ellen. Ezek a mérkőzések jól mutatják, milyen kemény
csapattal állunk szemben. Természetesen mindent meg fogunk tenni a győzelemért, de ehhez
negyven percnyi koncentráció és küzdés szükséges. Szerencsére mindenki egészséges, így teljes
kerettel tudunk holnap utazni."
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