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1 – 3 (1 – 2)
Bánhorváti
1-2 Lukács Gergő (47’)

MVSC – Miskolc
0-1 Kele Ádám (44’)
0-2 Kovács Balázs (45’)
1-3 Figeczki Levente (93’)

MVSC-Miskolc: Péter G. – Subert A, Nagy Z., Tasi D., Kövér V. – Polényi T., Kele Á.(C), Ujj L. –
Bódi M., Botos M., Kovács B.
Cserék: Kovács B. – Figeczki L (60’), Bortos M. – Sztankovics P. (70’), Bódi M. – Sipos G. (82’),
Ujj L. – Fángli B. (91’)
Jók: Az egész csapat
Edző: Jordán András

MVSC - Miskolc:
Az 1-4-3-3-s játékrendszerben játszottunk a második idegenbeli mérkőzésünket. Létszámban
utolértük magunkat, 2 kapust és 16 mezőnyjátékost tudtunk nevezni a mai napon. A
Bánhorváti hazai pályája egy nagyon nehéz pálya, sem méretében, sem minőségében nem
közelíti meg a labdarúgó pályákat, szerencsére a fű sem volt levágva rajta, ez tompította
kissé a pálya egyenletlenségét.
Védekezésben Stabilan megoldottuk a védekezésünket, fel voltunk készülve a hazai csapat
direkt futballjára és arra is, hogy a labdaszerzések után nagyon gyorsan mennek át
védekezésből támadásba. Az első félidő hosszabbításában mégis egyi ilyen játékhelyzet (Ujj L.
későn próbálta megjátszani a labdát, labdavesztés) után tudott meccsben maradni a hazai
csapat.
Támadásban Az első félidőben igyekeztünk játszani a saját játékunkat, amire a pálya nem
nagyon adott lehetőséget, ennek ellenére több esetben is sikerült kihozni a labdát, de a
védelem megbontásába már többször is hiba csúszott. A játékrész hajrásjában a széleken
sikerült többször is mögéjük kerülni, ennek köszönhetően gólokat is szereztünk.
A második játékrészben átvettük a hazai csapat stílusát, direkt futballt játszva be
biztosítottuk a győzelmünket.

Átmenetek A labdaszerzések után igyekeztünk minél gyorsabban rágyorsítani az ellenfélre,
de ezt a pálya talaja nagyon megnehezítette, ennek ellenére a mérkőzést lezáró gólunk ilyen
játékhelyzet után született.
Labdavesztés után jól támadtunk vissza, ellenfelünk egy – két előrerúgott labdával tudott
bontani minket, de ez sem volt eredményes.
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