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2 – 1 (0 – 1)
MVSC - Miskolc

BTE Felsőzsolca
0-1 Varga László (32’)

.

1-1 Kovács Balázs (71’)
2-1 Kovács Balázs (85’)

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Sebestyén D., Nagy Z., Tasi D., Kövér V. – Polényi T., Kele Á.(c), Ujj
L., – Figeczki L., Potyka A., Kovács B.
Jók: Kovács B. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat

Cserék:
Ujj L. – Sztankovics P. 65’
Kele Á. – Tóth T. 82’
Potyka A. – Szabó D. 87’
Figeczki L. – Fángli B. 92’
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. Játék felépítésben és
szervezettségben ismét jó teljesítménnyel rukkolt elő a csapat, magas volt a labdabirtoklási
fölényünk.
Az utolsó 30 percre játékrendszert váltva (1-4-4-2), támadásban négy támadóval játszva,
akartuk a magunk javára fordítani az eredményt, ami az utolsó húsz percben Kovács Balázs
duplájával sikerült is. A mérkőzés túlnyomó része a terveink szerint alakult, az történt a pályán,
amit szerettünk volna.
A játékképe alapján a győzelmünk teljesen megérdemelt.

Védekezésben A védekezésünket a támadó zónába kezdtük meg, ennek következtében a
Felsőzsolca egyetlen labdakihozatalt sem kísérelt meg a mérkőzés folyamán. A kirúgott
labdákat a védelmünk jól reagálta le, határozott játékkal semlegesítette. A második labdákat
jól szedtük fel, így nagyon kis százalékban kényszerített vissza minket a saját zónánkba a
vendégcsapat. A második félidőben egyáltalán nem járt arra a Felsőzsolca.

Támadásban Labdakihozatalunk és a középső zónás játékfelépítésünk maximálisan jól
működött, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a játékosaink nagyon aktívak voltak,
igy mindig volt egy játékos, aki szabadon fel tudta venni a labdákat és innen volt folytatása a
játékának. A vendégcsapat sokszor visszahúzódott a saját térfelére, ennek ellenére itt is tudtuk
építeni a játékunkat. A támadó harmadban is jól bontottuk az ellenfél védelmét főleg a
második félidő során, jól alakítottuk ki a 2v1 elleni játékhelyzeteket és a védelem mögé
kerüléseink után jó beadások jöttek, amivel folyamatos veszélyt jelentettünk a kapura. A
mérkőzés folyamán végig magas volt a labdabirtoklási fölényünk, így folyamatosan tudtuk
irányítani a játék alakulását, nyomás alatt tartva az ellenfelet, felőrölve a koncentrációjukat
és ennek következtében megnyerve a mérkőzést.

Átmenetek során a labdaszerzés után próbáltuk kihasználni az ellenfél rendezettlenségét, a
megbeszéltek szerint próbáltuk támadni a szélső területeket. Ez a mérkőzés folyamán végig
működött, sokszor a védelem mögé tudtunk kerülni, és komoly helyzeteink adódtak ezekből a
lehetőségekből.
A támadásból védekezésbe való átmenet során kellően agresszívek voltunk, megvoltak a
labdaszerzéseink az ellenfél térfelén, ezekből a labdaszerzésekből többször is jól érkeztünk meg
a kapu elé, de a befejezések nem voltak minden esetben pontosak.
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