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Bánhorváti
0-1 Lukács Gergő (4’)
0-2 Pogonyi Benjámin (17’)

1-2 Csávás Bence (27’)
2-2 Kele Ádám (30’)

MVSC-Miskolc: Hajzer T. - Tasi D., Nagy Z., Kövér V., Sebestyén D., Polényi T., Subert A., Kele
Á. ©, Figeczki L., Csávás B., Szabó D.
Jók: Tasi D., Kövér V., Polényi T., Subert A., Kele Á., Csávás B.
Góljaink története:
27’ Kele Á. szerzett labdát a középső zónában azonnali mélységi átadással játszotta meg
Csávás B., aki rágyorsított az ellenfél rendezetlen védelmére, lendületesen vezette be a labdát
a büntető területre és 12 méterről védhetetlenül lőtt a kapuba.
30’ Polényi T. forgatta a bal oldalra a játékot, a labdát Figeczki L egyérintőben továbbította
Kele Á., aki egy átvétel után 14 méterről kilőtte a hosszú felső sarkot.
Cserék:
Figeczki L. – Gergely Á. 65’
Szabó D. – Ujj L. 73’
Sebestyén D. – Tóth T. 75’
A csapat edzője: Jordán András
MVSC-Miskolc:
Tudtuk, hogy a Kazincbarcika második csapata fiatal, lendületes, jó játékosokból áll, két-három
rutinos játékossal megerősítve. Ennek ellenére az volt a tervünk a mérkőzésre, hogy rá
erőltetjük akaratunkat az ellenfélre és irányítjuk a játékot, ami sikerült is. Nagyon magas volt
a labdabirtoklási fölényünk, labdakihozatalaink, támadásépítésünk működött, a kidolgozott
helyzeteink száma is nagyon magas volt. Az első negyedórát leszámítva az történt a pályán,
amit elterveztünk. A vendégcsapat a mérkőzés hajrájában rögzített játékhelyzetek után tudott
két alkalommal veszélyeztetni, de a slussz poén mégis a miénk volt a 93. percben egy szögletet
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követően megszerezhettük volna a győzelmet. Fortuna úgy döntött, hogy ezen a napon a
vendégcsapat kezét fogja, így el tudtak vinni egy pontot.
Védekezésben az első negyedórában két hatalmas egyéni hibát vétettünk, aminek
eredményeként kétgólos hátrányba kerültünk. Ezután sikerült stabilizálni a védekezésünket, a
vendégcsapat az első játékrész hátralevő részében egyszer sem volt veszélyes a kapunkra és a
második félidőben is csak a hajrában, rögzített játékhelyzetek után tudott veszélyeztetni. A
támadó zónás védekezésünk maximálisan rendben volt, a vendégcsapatnak egyetlen
labdakihozatala sem volt a 90 perc során. A középső zónában több jó labdaszerzésünk is volt,
amivel veszélyeztetni tudtuk rögtön a kaput.
Védekezésből támadásba való átmeneteink működtek, rendszeresen jól gyorsítottunk rá az
ellenfél rendezetlen védelmére, sok esetben megoldhatatlan feladat elé állítva őket. Az első
gólunkat is egy középsőzónás labdaszerzést követő átmenet után értük el.
Támadásban is működőképes volt a játékunk, labdakihozatalaink hiba nélküliek voltak, jól
építettük a támadásokat, a sorok között rendszeresen fel tudtuk venni a labdát és innen volt
folytatása a játékunknak. Sok esetben megtudtuk bontani az ellenfél védelmét, mindkét szélen
rendszeresen a védelem mögé tudtunk kerülni, ezekből a játékhelyzetekből rendszeresen
gólszerzési lehetőségeink alakultak ki, de sajnos a végjátékban nagyon bőkezűek voltunk, nem
koncentráltunk eléggé, hogy bevigyük a győztes találatot.
Támadásból védekezésbe való átmenetek során rendszeresen nagyon jól támadtunk vissza,
sok labdát szereztünk az ellenfél térfelén, és innen tudtuk támadni a kaput.

