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Szerdán győzni kellene a Falcónak Lublinban
Nyugat.hu - 2021-01-05 10:56:59
Az idei BL szezon első meccsét hazai pályán épp a Lublin ellen játszotta a Falco KC, győzelemmel,
természetesen (84:75). Járványügyi szempontból más volt a világ akkor még, hiszen nézők is
lehettek az Arénában. Ezért nyilatkozhatott így akkor Gasper Okorn vezetőedző:
„Először is szeretném megköszönni szurkolóinknak, hogy ebben a pandémiás helyzetben is
mögöttünk állnak, és ilyen szintű buzdítással támogatnak minket. Büszke vagyok a csapatomra,
mert tényleg sikerült a megbeszéltek kilencven százalékát megvalósítani, mind a támadó, mind a
védekező oldalon. Nagyon kemény ritmust tartottunk az egész mérkőzésen, kisebb hullámvölgyeink
voltak csak. Sajnos Braco – Strahinja Milosevics – hiánya meglátszódott a szűk rotáción. Jeske három
egymás utáni triplája megnehezítette a dolgunkat, de ki kell mondanom, ha egy mérkőzésen 31
percen keresztül nálad a vezetés, akkor az jelent valamit.”
A nyilatkozatból látjuk, Milosevics akkor még nem volt, most pedig lehet, már nem lesz. Mint
ismeretes, bejelentette visszavonulását azzal, ha kell, a csapat rendelkezésére áll. Most pedig nem
tudjuk, állnia kell-e. A pótlására érkezett szerb Boris Barac papírjai ugyanis a vasárnapi, Kaposvár
elleni bajnokira még nem érkeztek meg, ez ügyben nem tudjuk, azóta mi történt, ahogyan azt sem, a
Szolnok ellen megsérülő Anderson milyen állapotban van, vasárnap még nem játszott ugyanis.
Így vagy úgy, de mindenképpen győzni kell Lublinban, hogy a Falco továbbjutási reményei
megmaradjanak. Így áll a csoport, amiből kitetszik, hogy a Lublin elleni győzelem feltétlenül
szükséges ahhoz, hogy a Novgorod ellen aztán egy ki-ki meccset játszhasson a csapat. Addig és
ahhoz azonban először holnap kellene győzni Lengyelországban.
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A meccs este hatkor kezdődik, és sajnos természetesen magyar tévéadó nem közvetíti. Tőlünk
azonban azonnal megtudhatja az eredményt, de addig is megmutatjuk az itthoni meccs
összefoglalóját, vagy, ha sok ideje van, megnézheti az egészet is.
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