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Holnap megkezdi BL szereplését a Falco
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Ahogyan azt a csapat honlapjáról megtudjuk a Falko KC ma reggel elindult Budapest érintésével
Novgorodba, este fél kilenckor már edzést is tart a költői nevű Cultural Entertainment Complex
"Nagorny"-ban, hogy holnap magyar idő szerint este hatkor pályára lépjen a Nizhny Novgorod ellen,
megkezdve így az idei BL sorozatot. A vírus miatt ez is más lesz, mint tavaly, amikor a selejtezőből
jutott el a szombathelyi csapat a főtáblára, hogy ott egy nyolcas csoportban hajszálnyival maradjon
le a továbbjutó helyről.
Idén, amikor még úgy nézett ki, hogy őszre a vírus nem tarolja le fél Európát – és hazánkat – nagy
öröm és elismerés volt, hogy selejtező nélkül került a Falco a legjobb harminckettő közé, újra egy
nyolcas csoportba, ahol a cseh Era Nymburk, az orosz Nizhny Novgorod, a francia JDA Dijon, a
spanyol Casademont Zaragoza, a lengyel Start Lublin, a török Tofas Bursa, és egy selejtezőből
érkező csapat lett volna az ellenfele.

Atyai tanácsok fotó: Mészáros D. Zsolt

A vírus azonban közbe szólt, változott a csoportbeosztás, így a csapat a spanyol Zaragozával, az
orosz Nyizsnyij Novgoroddal és a lengyel Lublinnal maradt azonos négyesben. Ebből kell kiharcolni a
legjobb tizenhat közé jutást, a kérdés, hogy így könnyebb vagy nehezebb a feladat. A Falco
felkészülése ugyanis a vírus miatt korántsem volt zökkenőmentes, a múlt hét elején jöttek ki a
játékosok egy tíz napos karanténból, ami ez első, Szeged elleni bajnokin meg is látszott a
teljesítményen.
Ez után mondta azt Gasper Okorn, a Falco edzője, sok még a tennivaló, hogy a csapat olyan szintre
jusson, mint amilyen teljesítményre valóban képes. Nos, ehhez képest a BL rajt, bár későbbre
tolódott, mint eredetileg lett volna,de kérdés, nincs-e mégis túl korán. Főleg úgy, hogy az orosz
csapat jelenlegi állapotáról nincsenek érdemleges információk. Ennek ellenére az irányító, Kyan
Anderson a csapat honlapjának nyilatkozva bizakodó volt:
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"Nagyon kiélezett verseny lesz a Bajnokok Ligájában idén. A csapatok választéka és a csoportok
nagyon érdekessé fogják tenni, főleg úgy, hogy a COVID-19-cel is számolnunk kell. A Zaragozáról
ismert, hogy évről évre nagyon jó csapatuk van. Néhány játékosuk ismerős a számomra, mivel már
játszottam ellenük. Az orosz és lengyel csapatok ellen nem volt még szerencsém pályára lépni, de
biztos vagyok benne, hogy felkészültek lesznek, és nagyon tehetségesek. Nem szabad azzal
foglalkoznunk, hogy a többiek mit csinálnak, vagy mit csináltak. Csak magunkra fókuszálhatunk,
fontos, hogy egészségesek maradjunk és fejlődjünk! Jó esélyünk van továbbjutni a csoportunkból, de
nem lesz könnyű dolgunk."
Holnap este meglátjuk, a mérkőzés lefújása után azonnal közöljük a tudósítást, aki pedig élőben
szeretne BL meccset látni az Arénában, annak az a jó hírünk, hogy november 3-án megteheti. A
Falco aznap fogadja ugyanis a lengyel Start Lublin csapatát. Addig azonban a holnapi győzelmet kell
kiszurkolni, és óvni a csapat tagjait a sérüléstől, és most már a vírustól is.
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