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Németországból igazolt légióst a Falco
Nyugat.hu - 2020-06-16 14:34:19
Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője tájékoztatta a sárga-feketék hivatalos honlapját, hogy a
csapat leigazolta az amerikai irányítót, Kyan Andersont.
„Örömmel számolok be kedves szurkolóinknak, támogatóinknak arról, hogy Kyan Anderson
személyében amerikai kosaras érkezik irányító posztra” – fogalmazott ma délelőtt Gráczer György,
amikor a 28 éves, 180 centiméter magas, 79 kg-os irányító Németországból történő érkezését
újságolta.
Kyan Anderson 1992. március 25-én született Fort Worth városban, Texasban. Négy évet töltött a
Texas Christian Universityn, ahol rendre 30 mérkőzés felett játszott. A harmadik évében teljesített
talán a legjobban: 17 pontot, 2.4 lepattanót, 4.5 gólpasszt és 1.2 labdaszerzést jegyzett
meccsenként. Utolsó évében 13.4 pontot, 1.5 lepattanót, 4.3 gólpasszt, 1.2 labdaszerzést átlagolt.
Az egyetem után Belgiumban folytatta, a Crelan Okapi Aalstar csapatába szerződött. Jól sikerült első
európai éve: 39 meccsen kapott lehetőséget, 15.9 pontot, 1.5 lepattanót és 3.2 gólpasszt tudott
felmutatni meccsenként. Hatékonyan tette a dolgát, mivel a kétpontosokat 56.7%-kal, a
hárompontosokat 39.2%-kal, a büntetőket pedig 84.5%-kal értékesítette. Csapatával döntőbe jutott.
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A 2016-17-es szezonban a medi Bayreuth csapatában pattogtatott, ahol 12 pontot, 1.7 lepattanót,
3.6 gólpasszt, 1.5 labdaszerzést jegyzett meccsenként. Németországban kétszer lett a hét játékosa.
A következő idényben Franciaországba tette át székhelyét. Az Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez
színeiben 34 meccsen lépett parkettre. 8.3 pontos, 3.8 gólpasszos mutatói voltak.
A következő állomás a Z Mobile Prishtina volt Koszovóban. A bajnokságban 7 meccs alatt a
következő számokat hozta: 10.9 pont, 3.3 lepattanó, 6.6 gólpassz, 1.3 labdaszerzés. A duplákat
64.3%-kal, a triplákat 47.4%-kal, a büntetőket pedig 92.9%-kal juttatta célba. Supercup győztes lett
csapatával. A FIBA Europe Cup sorozatban is pályára lépett, ott 13.1 pontot, 3.6 lepattanót, 6
gólpasszt és 1 labdaszerzést jegyzett. A sorozat keretein belül már játszott Magyarországon, a
Szolnok ellen. A Bajnokok Ligája selejtezőjében is bemutatkozott, majd 2019 februárjában visszatért
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korábbi csapatához, a medi Bayreuth-hoz. Itt csapattársa volt az ex-falcós, Evan Bruinsma.
Az elmúlt idényben a BG Goettingen csapatában játszott. A csonka szezonban 21 mérkőzést kapott,
ahol átlagosan 15.8 pontot, 1.5 lepattanót, 5 gólpasszt és 1.1 labdaszerzést átlagolt 24.8 perc játék
alatt. A kétpontosokat 40.2%-kal, a hárompontosokat 37.3%-kal, a büntetőket pedig 91.1%-kal
értékesítette. 8 mérkőzésen dobott 20 pont felett, kétszer lett a hét játékosa – írja a BB1.hu.
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