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Atomerőmű SE - Egis Körmend 77-74 (17-11, 16-22,23-16, 21-25)
Bajnokság, 19. forduló
Paks
Cziffra Cs., Ádám J., Farkas G. (Bogárdi J.)
Atomerőmű SE: Baker 4, Shepard 21/3, Valerio-Bodon 3/3, Eilingsfeld 8,Jackson 20. Cserék: Kis -,
Kovács 4, Gulyás -, Capers 14, Lóránt 3.
Egis Körmend: Thames 14/3, Mócsán 18/12, Ferencz 5/3, Takács 2, Taylor 4. Cserék: Ireland 16/6,
Németh 4, Durázi 9/6, Tóth N. 2.
Shepard és Jackson kosaraival indult a mérkőzés, majd érkezett Valerio-Bodon triplája. A Körmend
nagyon kapkodva kezdte a mérkőzést, két perc alatt három labdát adtak el Ferenczék. Az Egis
Körmend időt is kért, de az ASE tovább növelte előnyét, a negyedik perc elején már tíz volt közte,
Jackson szerezte a kosarat. A vasiak még egyszer sem találtak be. Thames volt az első, aki egy
duplával jelezte, hogy ők is a pályán vannak. Mócsán is betalált, de Shepard azonnal válaszolt,
maradt a magabiztos hazai vezetés. Éledezett az Egis Körmend, Mócsán büntetőzött jól, de Jackson
azonnal válaszolt, nagyon jó százalékkal dobott a légiós. 15-9-es állásnál Braniszlav Dzunics kért
időt, másfél perc volt hátra a negyed végéből. Ferencz rontott triplát, Ireland pedig eladott egyet.
Kovács Ákos váltotta pontokra a vasiak hibáját. 17-11.
Németh Ákos kosaraival zárkózott a Körmend a második negyed elején. Szoros lett a találkozó, jókor
jött a hazaiaknak Eilingsfeld biztos ziccere. Feszült, kemény mérkőzés volt. Határozott védekezéssel
és sok hibával a támadásban, mindkét oldalon. Jackson középtávolija, majd Taylor közelije törte meg
a gólcsendet. Thames villanásai után egálra hozta a találkozót a Körmend. A nagyszünetig szoros is
maradt az eredmény. 33-33.
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Az Egis Körmend Durázi triplájával vette át a vezetést a továbbra is rendkívül kemény, harcos
mérkőzésen. Felváltva vezettek a csapatok, a körmendiek nagyon jól dobtak távolról, Ireland is
betalált. Lóránt Péter – sérüléséből visszatérve – is ebben a periódusban szerezte meg első kosarát.
Capers is lendületbe jött, ötpontos volt az ASE előny a negyed közepén. Lóránt és Ireland is
büntetőzhetett, de mindketten csak egyet dobtak be. Végül a körmendi irányító egyenlített, 46-46.
Jackson kosarai után, az Egis Körmend kér időt. Az edzői tanácsok ezúttal nem ültek, a paksiaké volt
a negyed vége. 56-49.
Mócsán triplájával indult az utolsó negyed, a piros-feketék jelezték, eszük ágában sincs feladni a
mérkőzést. Nagyon izgalmas volt a találkozó, kár, hogy nem lehettek nézők. Ferencz duplája után
már csak egy volt közte. Eilingsfeld volt a húzóember az egyik, míg Mócsán a másik oldalon. Ferencz
triplája után már a vasiak vezettek 63-60-ra, időt kért a Paks. Felváltva estek a kosarak, a hazaiaknál
feljavult Capers játéka. Két perccel a vége előtt 71-71 volt az eredményjelzőn. Ekkor vágott egy
fantasztikus triplát Thames, Dzunics azonnal időt kért. Capers duplájával folytatódott a mérkőzés,
majd Shepard is betalált, visszavette a vezetést a Paks, időt kért a Körmend. A találkozó végül
Capers duplájával dőlt el. - tudósít a BB1.hu.
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