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Légiós centert igazolt a Falco
Nyugat.hu - 2020-06-30 15:57:29
Gráczer György a csapat hivatalos honlapján jelentette be, hogy Devin Searcy lesz a Falco centere.
Searcy 2011-ben végzett a Dayton Egyetemen. 130 meccsen lépett pályára náluk, ez az iskola
történetében az ötödik legnagyobb szám. Utolsó évében 15 perc alatt 3.7 pontot és 3.9 lepattanót
tudhatott magáénak. 22 évesen a Toyama Grouses csapatában pattogtatott a japán
másodosztályban. 43 meccsen lépett pályára, ahol 13.8 pontot, 10.8 lepattanót átlagolt 28 perc
játékidő alatt.
Az NBA nyári ligájában is szerep jutott neki. A Philadelphia 76ers csapata adott neki lehetőséget,
azonban a végső keretbe nem került be.

Devin Searcy (Falco KC) fotó: BB1.hu

A következő állomás a BC Triumph Lyubertsy volt számára. Csapatával játszott a VTB ligában és a
EuroCup-ban is. Az orosz bajnokságban 2 meccsen 11 pontot és 8 lepattanót átlagolt 19 percnyi
játékidő alatt, míg a VTB ligában kisebb szerep jutott neki. A EuroCup-ban 12.5 perc alatt 5.4 pontot
és 3.4 lepattanót gyűjtött össze.
A következő két bajnoki szezont a német Eisbären Bremerhaven színeiben töltötte. Első évében 24.4
percet töltött a parketten meccsenként, ez idő alatt 10 pontot és 6.8 lepattanót szorgoskodott össze.
A következő szezonra javultak a számai: 27.3 perc alatt 11.9 pontot és 8.2 lecsorgót jegyzett.
Következett Franciaországban a Rouen Métropole Basket csapata. Itt csak 6 mérkőzést játszott
mielőtt visszatért Németországba, ezúttal az s.Oliver Würzburg csapatába. Nem sikerült jól a
visszatérése, 16 perc alatt 5.4 pontot és 3.6 lepattanót átlagolt.
A következő évadot az SC Rasta Vechta csapatánál töltötte, ahol 25.7 perc játék alatt 10 pontot és
6.7 lepattanót tudott felmutatni. 2017 júliusában aláírt az AEK Larnaca B.C. csapatához Cipruson. Itt
bajnoki aranyérmes és kupagyőztes is lett. 16.2 pontot, 6.8 lepattanót tett be a közösbe. Csapatával
a FIBA Europe Cup második selejtező köréig jutottak.
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Újabb váltás következett, ezúttal Törökország. A török másodosztályban szereplő Manisa BB-nél 17.5
pontot és 8.6 lepattanót átlagolt.
Az elmúlt idényt Romániában töltötte a BCM U Pitești csapatában. 16 mérkőzésen lépett pályára,
átlagosan 28 percet töltve a pályán. 15.3 pontot és 7.1 lepattanót gyűjtött – írja a BB1.hu.
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