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4 – 1 (0 – 1)
MVSC - Miskolc

Edelény-Borsodszer
0-1 Gáll Béla (30’)

1-1 Figeczki Levente (47’)
2-1 Figeczki Levente (70’)
3-1 Nagy Zoltán (74’)
4-1 Sztankovics Péter (75’)

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Nagy Z., Fodor P., Tasi D., – Subert A., Polényi T., Bódi M., Kele
Á.(c), Kövér V. – Potyka A., Kovács B.
Jók: Hajzer T., Nagy Z., Fodor P., Polényi T., Bódi M., Figeczki L., Sebestyén D.
Cserék:
Kovács B. – Figeczki L. (46’), Kele Á. – Sebestyén D. (66’), Potyka A. – Sztankoics P. (66’),
Bódi M. - Ujj L. (79’), Kövér V. – Tóth T. (79’), Subert A. – Sipos R. (87’)
Edző: Jordán András

MVSC - Miskolc:
Az 1-3-5-2-s játékrendszerben játszottunk ezen a mérkőzésen. A csapat megszokott
taktikáján nem változtattunk, a támadó zónában kezdtük meg a védekezést és a
labdaszerzések után szerettük volna gyorsan befejezni a támadásokat. Játék felépítésben és
szervezettségben ismét léptünk előre, ami számomra nagyon fontos. A mérkőzés túlnyomó
része a terveink alapján alakult, az történt a pályán, amit szerettünk volna.
Védekezésben A védekezésünket a támadó zónába kezdtük meg, agresszív játékot
alkalmazva, ennek köszönhetően több alkalommal labdát is szereztünk az ellenfél védő
zónájában. Ha a letámadásunk nem volt eredményes és ki tudta rúgni a vendégcsapat a
labdát, a belsővédőink (egy – két kivételtől eltekintve) határozott játékkal tudták azt
semlegesíteni. Nagyon kis százalékban kényszerített vissza minket a saját zónánkba az
Edelény.
Támadásban Labdakihozatalunk és a középső zónás játékfelépítésünk rendben volt a
mérkőzés folyamán, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a középpályán tengelyben
létszámfölényben játszottunk, igy mindig volt egy középpályásunk, aki szabadon fel tudta
venni a labdákat és innen volt folytatása a játékának. Már az első játékrészben is megvoltak
a helyzeteink, de ebben a periódusban több pontatlanság csúszott a végjátékba, ezért nem
tudtuk eredményesen befejezni a támadásokat. Ezt a második félidőre javítottuk, így

magabiztos győzelmet arattunk. A mérkőzés folyamán végig nagy százalékban birtokoltuk a
labdát és látványos futballt mutatunk be.
Átmenetek során a labdaszerzés után próbáltuk kihasználni az ellenfél rendezettlenségét, a
megbeszéltek szerint a játék forgatása után próbáltuk támadni a szélső területeket. Ez a
mérkőzés folyamán végig működött, sokszor a védelem mögé tudtunk kerülni, és komoly
helyzeteink adódtak ezekből a játékhelyzetekből.
A támadásból védekezésbe való átmenet során kellően agresszívek voltunk, megvoltak a
labdaszerzéseink az ellenfél térfelén, ezekből a második félidőben nagyon sok veszélyt
jelentettünk az ellenfél kapujára.
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