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2 - 4 (1 – 1)
Borsodnádasd LASE
1-0 Halász Dávid (17’)
2-2 Sóskuti Balázs (70’)
.

MVSC – Miskolc
1-1 Ujj Levente (37’)
1-2 Ujj Levente (53’)
2-3 Tóth Tamás (82’)
2-4 Kele Ádám (86’)

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Subert A, Nagy Z., Tasi D., Kövér V. – Polényi T., Kele Á.(C), Ujj L. –
Bódi M., Sztankovics P, Figeczki L.
Cserék: Sztankovics P. – Tóth T. (64’), Bódi M. – Zsoldos R. (64’), Figeczki L. – Sipos R. (76’), Ujj
L. – Sebestyén D. (79’), Kele Á. – Mezőssy M. (88’)
Jók: Ujj L (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
edző: Jordán András

MVSC - Miskolc:
Az 1-4-3-3-s játékrendszerben játszottunk ezt az idegenbeli mérkőzésünket is. A
Borsodnádasd hazai pályája egy nagyon nehéz pálya, sem méretében, sem minőségében
nem közelíti meg a labdarúgó pályákat, és fű sem nagyon volt rajta, nagyon kemény és
nagyon pattogós játéktéren játszottuk ezt a mérkőzést.
Védekezésben Stabilak – szervezettek voltunk a védekezés során, fel voltunk készülve a hazai
csapat direkt futballjára arra, hogy labdaszerzés után azonnal rúgják előre azt, nem akarnak
játszani. A hazai játékosok nem is nagyon tudták a csapatot megoldhatatlan feladat elé
állítani, viszont a pálya talaja egy – két alkalommal megviccelt minket, az első hazai gól elött
is átpattant a jó pozícióban lévő Nagy Zolin a labda.
Támadásban A mérkőzés során igyekeztünk játszani a saját játékunkat, amire a pálya nem
nagyon adott lehetőséget, ennek ellenére több esetben is sikerült kihozni a labdát és a
támadásépítés után jól bontottuk a védelmet is, a széleken rendszeresen mögéjük tudtunk
kerülni. Veszélyt okozva ezzel a hazai csapat kapuja elött.
Átmenetek A labdaszerzések után igyekeztünk minél jobb ütemben rágyorsítani az ellenfélre,
kihasználva ezzel a rendezetlenségüket, ez a mérkőzés folyamán nagyon sokszor sikeres volt.
Labdavesztés után jól támadtunk vissza, ellenfelünk csak az előrerúgott labdákkal próbált
bontani minket, de az esetek nagy százalékában ezeket is jól oldottuk meg.
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