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3 – 0 (2 – 0)
MVSC - Miskolc

KKFC Mezőcsát

1-0 Fodor Péter (10’)
2-0 Sztankovics Péter (30’)
3-0 Tasi Dominik (72’)

MVSC-Miskolc: Péter G. – Sebestyén D., Nagy Z., Fodor P., Kövér V. – Polényi T., Subert A, Kele
Á.(c), – Potyka A., Sztankovics P., Kovács B.

Jók: Nagy Z., Fodor P., Polényi T., Sebestyén D., Kele Á., Tóth T.

Cserék:
Potyka A. – Tasi D. 46’
Sztankovics P.- Figeczki L. 46’
Sebestyén D. – Tóth T. 55’
Kovács B. – Sipos R. 80’
Edző: Jordán András

MVSC - Miskolc:
Az 1-4-3-3-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 jó
teljesítménnyel rukkolt elő a csapat, nagyon magas volt a labdabirtoklási fölényünk.
A
mérkőzés túlnyomó része a terveink alapján alakult, az történt a pályán, amit szerettünk volna.
Védekezésben A védekezésünket a támadó zónába kezdtük meg, sajnos nem voltunk kellően
agresszívek és több esetben nem reagált minden játékos időben a jelekre, ennek köszönhetően
voltak csúszások a játékunkban, így volt rá példa, hogy át tudta játszani a pressinget a
vendégcsapat. A kirúgott labdákat a védelmünk (egy – két kivételtől eltekintve) határozott játékkal
tudták semlegesíteni. Nagyon kis százalékban kényszerített vissza minket a saját zónánkba a
vendégcsapat.

Támadásban Labdakihozatalunk és a középső zónás játékfelépítésünk rendben volt a mérkőzés
folyamán, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a középpályásaink jól pozícionálták
magukat, igy mindig volt egy középpályásunk, aki szabadon fel tudta venni a labdákat és innen volt
folytatása a játékának. Ezen a mérkőzésen a rögzített játékhelyzetek játszották a főszerepet,
mindhárom gólunk ilyen játékhelyzet után született. A mérkőzés folyamán végig nagy százalékban
birtokoltuk a labdát és látványos futballt mutatunk be, bár sok esetben kicsit lassan járattuk a
labdát, ami kissé álmos játékot mutatott. Ha a labdajáratásunk gyorsabb lett volna a
súlypontáthelyezések után többször is veszélyesen be tudtunk volna menni a védelem mögé.
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 azért nem tudtunk minőségi
játékot kezdeményezni, mert a támadó játékosaink sok esetben rossz döntéseket hoztak és hiányzott
a játékukból az alázat és a tűz.
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