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MVSC – Miskolc
0-1 Potyka Attila (1’)
0-2 Potyka Attila (13’)
0-3 Kovács Balázs (52’)

1-3 Varga Kristóf (86’)

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Nagy Z., Fodor P., Tasi D., – Subert A., Polényi T. (C), Ujj L., Bódi
M., Kövér V. – Kovács B., Potyka A.
Cserék:
Bódi Máté – Kele Ádám 62’
Potyka Attila – Sztankovics Péter 62’
Kovács Balázs – Tóth Tamás 62’
Kövér Viktor – Sebestyén Dávid 66’
Ujj Levente – Figeczki Levente 77’
Tasi Dominik – Sipos Roland 84’
Jók: az egész csapat
Edző: Jordán András

MVSC - Miskolc:
Az Emőd elleni mérkőzésre játékrendszert váltottunk, így ezen a napon az 1-3-5-2-s felállási
formát alkalmaztuk. Az új játékrendszer még nincs minden játékosok a zsigerében, de jól és
eredményesen alkalmaztuk az új rendszer követelményeit. Fontosnak érzem, hogy több
játékrendszerben is hatékony és eredményes játékot tudjuk nyújtani a mérkőzések során.
Ezen a héten haza érkezett és újra köztünk van Potyka Attila, aki 13 perc alatt kétszer is
eredményes volt.
Védekezésben A három belsővédőnek és a csapat kompaktságának köszönhetően stabilok –
szervezettek voltunk a védekezés során. Az első játékrész során a hazai csapat egy
alkalommal veszélyeztette a kapunkat, ahol Hajzer Tamás bravúrosan hárított. A mérkőzés

végén egy könnyű síppal befujt büntetőből volt eredményes a hazai csapat, ezen kívül komoly
helyzetet nem tudott kialakítani.
Támadásban A mérkőzés során igyekeztünk játszani a saját játékunkat, amit a pálya talaja
nagyon megnehezített. Ennek ellenére a labdakihozatalaink és a támadásépítésünk is
rendben volt, bár a nehéz talaj miatt kicsit lassabb – körülményesebb volt a játékunk. Ennek
ellenére az első negyedórában eldöntöttük a mérkőzést.
Átmenetek A labdaszerzések után igyekeztünk minél jobb ütemben rágyorsítani az ellenfélre,
kihasználva ezzel a rendezetlenségüket, ez a mérkőzés folyamán nagyon sokszor sikeres volt,
eredményesek is voltunk az ilyen játékhelyzetek után.
Labdavesztés után jól támadtunk vissza, kompaktak voltunk, így az ellenfelünk nem tudott
bontani minket. Ha a visszatámadásunk elcsúszott, és fel tudta ívelni a labdát a hazai csapat,
azt a belső védőink jól kontrollálták.
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