MVSC – Miskolc
Megyei I. osztály
22. forduló
Cigánd, 2022.04.02. 18:30

1 – 1 (0-0)
Cigánd SE
1-0

MVSC-Miskolc

Králik Mihály 84’
1-1 Polényi Tamás 89’

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Kövér V., Polényi T., Ujj L., Sebestyén D., Gergely Á., Bódi M.,
Subert A., Figeczki L., Csávás B., Kovács B.
Jók: Polényi (mezőny legjobbja) és az egész csapat
Edző: Jordán András
Gólunk története:
89’ Bódi Máté baloldali szögletét a röviden megcsúsztatták a védők, a hosszú oldalon Polényi
Tamás elé került, aki ballal a rövid sarokba lőtt.
Cserék:
Sebestyén D. – Sztankovics P. 67’
Gergely Á. – Tóth T. 77’
MVSC-Miskolc:
Mivel az elsőszámú bajnokesélyes otthonába léptünk pályára, próbáltunk alkalmazkodni a
hazai csapathoz, hogy eredményesen tudjuk zárni a fordulót. Az előző hetekben általam
hiányolt mentalitás Cigándra megérkezett és ennek köszönhetően egy kiegyenlített mérkőzést
tudtunk játszani a hazai csapattal, ahol a győzelmi esélyünk is megvolt.
Az volt a tervünk a mérkőzésre, hogy a középső zónában kezdjük meg a védekezést, és az itt
történt labdaszerzések után próbálunk bemenni a védelmük mögé a széleken, amiből a
második játékrészben négy gólszerzési lehetőségünk is volt. A játékstílusunkon nem akartam
változtatni, a rövidpasszos kombinációs játék volt ránk a jellemző, a labdakihozatalaink
rendben voltak, a középső zónában jól kombináltunk és innen próbáltunk a védelem mögé
kerülni. A labdabirtoklási fölény a hazai csapatnál volt, de ezt nyugodtan nevezhetjük
meddőnek, mert nagy részben a saját térfelükön birtokolták azt, amikor átértek a mi
térfelünkre egy kompakt csapattal találkoztak, amivel nem nagyon tudtak mit kezdeni. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy az első félidőben volt két gólszerzési lehetősége a hazai
csapatnak, de itt Hajzer Tomi jól oldotta meg a feladatát. Nekünk ebben a félidőben egy
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szöglet után volt nagy gólszerzési lehetőségünk. A szünet után mi jöttünk ki jobban, mert a
játékrész elején a jobb oldalunkon kétszer is jól bontottuk a védelmüket és a beadások után
csak a szerencse mentette meg a hazai csapatot a kapott góltól. A mérkőzés hajrájába érve
ismét nekünk volt hatalmas ziccerünk, de itt a hazai kapus a helyén volt. Hat perccel a vége
elött, egy rögzített játékhelyzet után, a hazai csapat meg tudta szerezni a vezetést. A csapat
ezen a napon mutatott erejét mi se bizonyítja jobban, mint, hogy nem összetört, hanem ment
előre, aminek a mérkőzés utolsó percében meg is lett az eredménye.
Nem féltem ettől a mérkőzéstől, mert tudtam, hogy jó pályán egy jó és futballozni akaró csapat
ellen fogunk játszani és ez nekünk fekszik. Előre alá írtam volna a döntetlent, de a mérkőzés
során a csapatok által kialakított komoly helyzetek számát tekintve, jobb eredményt is
elérhettünk volna, de nem vagyunk telhetetlenek.
Hatalmas gratuláció ezért a teljesítményért minden pályára lépő MVSC játékosnak, hiszen
látva a hazai csapat vezetőinek mérkőzés utáni reakcióját, mi ezt a mérkőzést 1-1-re
megnyertük!!!
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