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A koronavírus miatt parkoló-, és
várakozópályán a Falco
Nyugat.hu - 2020-03-16 12:34:07
Úgy tűnik, hogy a koronavírus, reméljük csak ideiglenesen, de legyőzte a sportot. A kosárbajnokság
szombati mérkőzései is elmaradtak, végső döntés kedden születik a folytatásról:
„Igyekszünk magunkat formában tartani, keddig minden délelőtt 1-1 órás mozgást tervezett be
vezetőedzőnk. Edzeni tudunk, légiósaink maradnak, de nagyon rossz szituáció a jelenlegi. A
szövetség keddi döntését várjuk. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet rossz mindenkinek, a zárt kapus
meccsek csupán vészmegoldások voltak. Azt javasoltuk a csapatkapitányokkal, hogy néhány hét
múlva legyen újraértékelve az aktuális helyzet és ha megoldható akkor folytassuk a bajnokságot” –
nyilatkozta a Falco honlapjának a csapatkapitány, Váradi Benedek.

váradi levegőben fotó: nyugat.hu

A magyar válogatott kosaras azt mondta, hogy javaslatukban az is szerepel, hogy a
kényszerszünetet követően, az alapszakasz befejezése után, rögtön a rájátszással folytatódjon a
bajnokság. A tabellát jelenleg a bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezeti,
melynek vezetőedzője, Gasper Okorn ismertette álláspontját a kialakult helyzettel kapcsolatban. A
szlovén tréner családja jelenleg Bécsben él, a szakember úgy döntött, hogy ma elhagyja
Magyarországot, hogy együtt lehessen feleségével és gyerekeivel.

Falco KC
https://falcokc.nyugat.hu/cikk/parkolo_es_varakozopalyan_a_falco

Interjú a Falco edzőjével - Gasper Okorn fotó: Kovács Dávid

„Úgy döntöttem, hogy ma visszamegyek Ausztriába, Bécsbe, a családommal kell lennem ebben a
szituációban. Bécsben fogom megvárni a szövetség döntését, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább.
Ebben a helyzetben a családom élvezi a prioritást. Nem ülhetek tétlenül, és várjak addig, amíg
lezárnak a határok. Vannak dolgok, amik sokkal fontosabbak az életben, mint a kosárlabda. Erről
már tájékoztattam a klub vezetőségét is. Remélem, hamarosan sikerül rendezni ezt az egész
szituációt, és újra egy normál életet tudunk élni. Ezúton is köszönöm a szurkolóink egész szezon
során nyújtott támogatását. Nagyszerűek voltatok, élveztem minden pillanatát a veletek töltött
időszaknak. Fantasztikus szezonunk volt, de jelen pillanatban nem látom értelmét az egésznek,
ugyanis a kosárlabda szurkolók nélkül semmit sem ér. Ez már nem kosárlabda. Így semminek nincs
értelme. A kialakult szituáció túl megy a sporton. Az összes magyar kosárlabda szurkolónak a
legjobbat kívánom.”

Március 14-től kezdve a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége határozatlan időre
felfüggesztette a bajnokságok küzdelmeit. Az idei szezonra vonatkozó döntést, hogy mi lesz a
továbbiakban majd a március 17-én 13 órától tartandó ülésén fogja meghozni az MKOSZ Elnöksége.
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