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4 – 1 (0 – 1)
MVSC – Miskolc

Mezőkövesd II

1 – 0 Nagy Zoltán 40’
2 – 0 Figeczki Levente 54’
3 – 0 Figeczki Levente 57’
3 – 1 Sipos József 71’
4 – 1 Kovács Balázs 86’
MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Nagy Z., Tasi D., Ujj L., Kövér V., Polényi T., Subert A., Bódi M., Sebestyén
D., Csávás B., Figeczki L.
Jók: Subert A. (mezőny legjobbja) és az egész csapat
Edző: Jordán András

Góljaink története:
40’ Ujj Levente passzával Subert Attila tört be a büntetőterületen belülre, ahol csak szabálytalanul
tudtak megállítani, a megítélt büntetőt Nagy Zoltán higgadtan értékesítette. 1 - 0
54’ Kövér Viktor végzett el nagy bedobást a támadó zónában, a büntetőterületen Csávás Bence
fordult le emberéről, Figeczki Leventéhez passzolt, aki 5 méterről megduplázta előnyünket. 2 - 0
57’ Csávás Bence verte meg emberét 1v1 ellen a szélen, jól támadta a kaput és lőtt, a lövés a blokkolni
akaró védőről lepattant és Figeczki Levente közelről lezárta a mérkőzés érdemi részét. 3 – 0
86’ Kele Ádám végzett el szögletet a bal oldalról, a beadásánál Kovács Balázs a kapust megelőzve
fejjel állította be a mérkőzés végeredményét. 4 – 1
Cserék:
Bódi M. – Gergely Á. 65’
Figeczki L. – Kovács B. 65’
Polényi T. – Kele Á. 78’
Csávás B. – Tóth T. 89’
Kövér V. – Demény E. 90’

MVSC – Miskolc
MVSC-Miskolc:
Az előző héten bevált játékrendszeren és stílusunkon nem változtattunk, amely ezen a mérkőzésen is
jól működött. A csapat kellően agresszív játékot mutatott, szervezettek voltunk a mérkőzés folyamán.
A vendég csapatnak 2-3 komoly lehetősége volt csupán a mérkőzésen. A labdaszerzéseink rendben
voltak, próbáltunk gyorsan a védelem mögé kerülni, ami rendszeresen sikerült is, több komoly
gólszerzési lehetőséget is kialakítottunk a gólokon kívül. A védekezésünk nagyon határozott volt,
rendszeresen meg tudtuk állítani az ellenfél támadását. Közel helyezkedtünk egymáshoz, a tolódásos
területvédekezést alkalmazva a labdás ellenfelet mindig létszámfölényben tudtuk fogadni és szerelni.
A labdaszerzések után az egyritmusú támadásvezetések során a védelmüket rendszeresen tudtuk
bontani és veszélyesen érkeztünk meg a támadó zónába. Ha a kontrára nem volt lehetőségünk a
rövidpasszos kombinációs játéknak köszönhetően el tudtuk dugni a labdát az ellenfél játékosai elől.
Az utóbbi két mérkőzésen mutatott játékunk nagyon rendben volt, a mérkőzés jelentős részében rá
tudtuk erőltetni akaratunkat az ellenfélre és ennek köszönhetően a terveink szerint alakultak a
mérkőzések.
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