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MVSC – Miskolc
0-1 Polényi Tamás (22’)
0-2 Sebestyén Dávid (31’)
0-3 Kele Ádám (56’)

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Subert A., Nagy Z., Fodor P., Kövér V, – Polényi T. (C), Ujj L., Bódi
M., – Sebestyén D., Potyka A., Kovács B.

Cserék:
Ujj Levente – Kele Ádám 46’
Sebestyén Dávid – Figeczki Levente 46’
Potyka Attila – Sztankovics Péter 63’
Kövér Viktor – Tasi Dominik 70’
Bódi Máté – Tóth Tamás 70’
Jók: Polényi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat
Edző: Jordán András

MVSC - Miskolc:
A Mezőkeresztes elleni mérkőzést az 1-4-3-3-s játékrendszerben kezdte a csapat. Az őszi idény
legjobb félidei teljesítményét produkáltuk az első játékrészben. Hatalmas labdabirtoklási
fölényünk volt, a pálya minden zónájában az történt, amit elterveztünk, ezzel végig az
irányításunk alatt tartottuk a mérkőzést. A labda nélküli játékunk rendben volt, jól mozogtak
az üres területekre a játékosok, így szinte mindig fel tudta venni egy szabad játékos a labdát,
a sorok között. Az utolsó húsz percre játékrendszert váltottunk, aminek következtében távol
tudtuk tartani a hazai csapatott a kapunktól. Nagyon kreatív - jó játékot mutatott be a csapat
ezen a napon. Ennek a kimagasló, labdabiztos játéknak köszönhetően egy hosszú negatív
sorozatot szakított meg az MVSC-Miskolc Mezőkeresztesen.

Védekezésben Határozott – szervezett játékot mutatott a csapat ezen az idegenbeli
mérkőzésen. A kommunikációnk ismét rendben volt, közel helyezkedtünk az ellenfélhez,
folyamatosan segítették egymást játékosaink. A megbeszélt és gyakorolt játékelemeket jól
alkalmaztuk, a magas pressinget indítójátékos mögé jól zártak a többiek, így a szervezett
letámadásnak köszönhetően nagyon sok labdát tudtunk szerezni az ellenfél térfelén.

Támadásban A mérkőzés során igyekeztünk ráerőltetni az akaratunkat a hazai csapatra, ami
sikerült is. A játék felépítésére végig törekedtünk, amit a jó minőségű pálya is segített. Ha
kellett jól alkalmaztuk a labdakihozatalokat, jól építettük fel a támadásokat a középső
zónában és többször a védelem mögé kerülve bontottuk a hazai csapat védekezését. Sajnos a
támadó harmadban volt több pontatlan játékhelyzet megoldásunk, így nem tudtunk nagyobb
gólarányú győzelmet aratni. A befejezéseket nagyobb koncentrációval kell lejátszani, és akkor
még könnyebbé tudjuk majd tenni az ilyen mérkőzéseket. A mérkőzést lezáró harmadik gólunk
elött, egy sok átadásos támadásépítés hajtott végre a csapat, a védőzónától a támadóig,
eredményes befejezéssel.

Átmenetek A labdaszerzések után igyekeztünk minél jobb ütemben rágyorsítani az ellenfél
rendezetlen védelmére, kihasználva ezzel a magasan maradt játékosok üresen hagyott helyeit,
ez a mérkőzés folyamán sokszor sikeres volt.
Labdavesztés után jól támadtunk vissza, kompaktak voltunk, így az ellenfelünk nem tudott
bontani minket. Ha a visszatámadásunk elcsúszott, és ki tudta hozni a labdát a hazai csapat,
vagy fel tudta ívelni azt, a belső védőink jól kontrollálták ezeket a játékhelyzeteket, így nem
volt veszélyes a kapunkra.
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