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Ki-ki meccset játszik a Falco kedden
Novgorodban
Nyugat.hu - 2021-01-18 19:48:21
Ebben a szezonban a Falco már másodszor utazik el az orosz városba, de csak most léphet pályára
ott. Mint emlékezhetünk, az első túra alkalmával az oroszok a meccs napján jelentették ki, nem
lépnek pályára a vírus miatt, ami gesztus meglehetősen erős felháborodást váltott ki a Falco
szimpatizáns kosárlabda társadalomban. Mindenféle lehetséges forgatókönyvek szóba kerültek
ennek kapcsán, a 20:0-ás Falco győzelemtől a két szombathelyi meccsig, de egyik sem jött be.
Másodszor is el kellett utaznia a csapatnak, ráadásul azzal a teherrel kell pályára lépniük idegenben,
hogy a Novgorod Szombathelyen győzött december 9-én (88:93), a csoport alakulása miatt pedig kiki meccs következik. Az a csapat jut a legjobb 16-ba, amelyik a holnapi meccsen győz. Ez a feladat
nehéz, de nem lehetetlen a Falco számára, mert a decemberi vereség oka az is lehetett, hogy a
csapat épp akkor jött ki a karanténból egy hónapos meccsszünet után, és így is majdnem megverte
az oroszokat.
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A holnapi meccsről a klub honlapja Doktor Pétert kérdezte: „Idegenben mindig nehéz győzni, de
Lubinban bebizonyítottuk, hogy képesek lehetünk a bravúrra. Az első, hazai összecsapásunkon is
reális esélyünk volt győzni, de sajnos akkor kikaptunk, vissza akarunk vágni azért a vereségért.
Azóta sok változás történt a csapatnál. Egyrészt fontos, hogy végre szerda-szombat ritmusba
kerültünk, és a csapat üzemi hőfokon pörög. Két játékoscsere is történt, Borissal és Ákossal nagyon
komolyan erősödött a palánk alatti rotációnk, mindketten komoly erősítések. Nem lesz könnyű
dolgunk, hisz egy orosz top csapathoz látogatunk, de nem feltartott kézzel érkezünk, hatalmas
küzdésre számítok.”
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Mindent elmondott a fiatal irányító, mi csak annyit tehetünk, hogy idetesszük a decemberi meccs
összefoglalóját, és megígérjük, hogy a lefújás után azonnal tudósítunk. Az összecsapás egyébként
magyar idő szerint este hét órakor kezdődik.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

