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Vereséggel búcsúzott a Falco
Nyugat.hu - 2020-02-04 22:09:28

Neptunas Klaipeda - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 87-83 (18-30,
27-10, 23-22, 19-21)
Bajnokok Ligája, D-csoport, 14. forduló
Klaipeda, Svyturio Arena
V.: Maestre (francia), Jevtovics (szerb), Kukelcik (szlovák)
Neptunas: Janavicius 8/3, Masiulis 8, Slavinskas 2, Gailius 21/9, Galdikas 12. Csere: Jogéla 2,
Olisevicius 10, Sedekerskis -, Williamson 16, Mažeika 8.
Falco: Hooker 13/6, Curry 17/6, Benke 8, Filipovity 16/6, Lake 6. Csere: Perl 17/6, Washington 3, Bíró
3/3, Krivacsevics -.
A beteg Reddic el sem utazott Litvániába, a bokasérüléséből lábadozó Váradi pedig átöltözött ugyan,
de nem lépett pályára a Falco idei utolsó BL-fellépésén.
Látszott, hogy már egyik csapat számára sem volt tétje a mérkőzésnek, felszabadultan játszott, és
extrán dobott mindkét együttes az elején. A hetedik percben, 14-17-nél a Neptunas kért először időt.
Hiába, az olló csak nagyobbra nyílt, szombathelyi oldalon a könnyű és időnként az extra dobások is
beestek, 16-30-nál volt a legnagyobb a különbség. Az első negyedet Jogéla két büntetője zárta
(18-30).
Felébredtek a litvánok, és elkezdtek zárkózni. 24-30-nál, másfél perc után időt kért a Falco. Hiába,
11-0-t futottak a hazaiak, és feljöttek egy pontra (29-30). Úgy kellett Bíró hármasa a sárgafeketéknek, mint egy falat kenyér, de 33-33-nál már egál volt. Sőt, a tizenötödik percben már a
szenzációs második negyedet produkáló Neptunas vezetett. 38-33-nál újabb magyar időkérés
következett, ez sem segített, 23-3-as szériánál volt a Klaipeda (41-33). A félidőre sikerült visszajönni
a meccsbe, 45-40-nel fordultak a csapatok.
Hooker 2+1-es akcióját követően Lake kiegyenlített (45-45). Megrázták magukat a litvánok, előbb
55-46-ra, majd 63-54-re is elléptek. Aztán Filipovity rákapcsolt, kevesebb, mint két perc volt hátra a
harmadik felvonásból, amikor 63-60-nál időt kért a Neptunas. A negyedik negyed 68-62-ről indult.
Folytatódott a hullámzás. 5-0-val feljött egyre a Falco, Perl ziccerével fordult is a kocka, három perc
után, 68-69-nél időt kért a Neptunas. Becsületből hajtott mindkét együttes a győzelemért. Fej-fej
mellett haladtak a felek, a hajrára visszavették a vezetést a hazaiak, akik a végén biztos kézzel
büntetőztek, így bár közel volt az újabb idegenbeli bravúrhoz a magyar bajnok, emelt fővel, de
vereséggel fejezte be nemzetközi szereplését a 2019/20-as évadban.
Ettől függetlenül le a kalappal a szombathelyiek előtt, akik a selejtezőkkel együtt összesen kilenc
győzelmet szállítottak Magyarországnak a BL-ben, és újonc létükre majdnem 50 %-os mutatóval
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zárták a csoportkört.
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