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Zaragoza után jászberényi wellness
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Jászberényi KSE - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 81-108 (20-33, 16-26, 21-26, 24-23)
Bajnokság, 14. forduló
Jászberény, Bercsényi tornacsarnok
V.: Tóth C., Goda L., Lengyel Á.
JKSE: Donaldson 25/15, Katona 10/6, Brbaklics 14/6, Füzi 10/3, Filipovics 13. Cserék: Kaszás 6,
Kovács A. -, Tóth. -, Kovács V. 3/3, Szalkai -.
Falco: Váradi 10, Doktor 4, Milosevics 7/6, Bruinsma 18, Searcy 14. Cserék: Anderson 3/3, Perl 9/3,
Kovács 17/6, Dancsecs 3/3, Lake 23.
Egyelőre még újonnan igazolt légiósai nélkül fogadta a szerdán még Zaragozában Bajnokok Lihája
mérkőzést játszó Falcót a Jászberény csapata az élvonal 14. fordulójában, míg a vendégek Benke
Szilárdot voltak kénytelenek nélkülözni.
A találkozó első pár percében jól tartották magukat a hazaiak, de aztán egyre jobban lépett el a
Szombathely (11-20). A belső posztokon vékony jászberényiek nem tudták tartani a Bruinsma-SearcyLake hármast a festékben, akik a csapatuk harminchárom negyedbeli pontjából húszat szereztek.
Mindenképp érdemes azonban kiemelni a jászságiaktól a fiatal Filipovics játékát, aki kellemetlen,
hosszan tartó sérülése ellenére igyekezett megmutatni magát (7 pont az első tíz percben). 20-33.
Bár a második felvonás elején volt lehetősége tíz alá is bejönnie a fehér-mezeseknek, végül tovább
növelte előnyét Gasper Okorn alakulata (22-45). A palánk alatt továbbra is tarthatatlan volt a Falco,
tizenöt perc elteltével már tízzel nyerték a lepattanócsatát. A vendégeknél Kovács Benedek
igyekezett kihasználni a kapott lehetőséget és bizonyítani a mesterének, aki már nyolc pontnál járt a
nagyszünetben. Habár volt már harminc is közte, faragott a hátrányából a Jászberény, többek között
Katona utolsó másodpercben, egy lábról eleresztett palánkos hármasának. 36-59.
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A sikerek egyik kovácsa: Konakov Milos fotó: Mészáros D. Zsolt

A fordulás után is megtett minden tőle telhetőt a JKSE, de ha esetleg kicsit közelebb is jött volna,
akkor a szombathelyiek 2-3 percre felpörgették a tempót és őrizték a magabiztos, harminc körüli
előnyüket. Gasper Okorn odafigyelt a rotációra is, senkit sem játszatott túl, a harmadik felvonásban
Andersonon – ő is 9:37-nél járt – kívül minden játékos átlépte a tíz játszott percet. Így is működött a
kémia, csapatszinten 27 gólpasszt osztottak ki a záró etap előtt. 57-85.
Az utolsó negyed emlékezetes momentumaihoz tartozik, hogy Donaldson triplájával feljött húszra a
Jászberény, valamint Váradi Benedek tripla-duplát ért el (10 pont, 12 lepattanó, 11 gólpassz), ami a
magyar mezőnyben ritkaságszámba megy. Összességében nem forgott veszélyben a sárga-feketék
nagyarányú győzelme. A Falco két nappal a Bajnokok Ligája mérkőzése után a fiataljait sokat
játszatva, simán hozta a papírformát a továbbra is nagy gondokkal küzdő Jászberény ellen,
amelyben a következő találkozón már játszhat a két új igazolás, Coleman és Kinney. 81-108.
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