MVSC – Miskolc
Megyei I. osztály
28. forduló
Mezőcsát, 2022.05.04. 17:00

0 – 3 (0 - 1)
KKFC Mezőcsát

MVSC – Miskolc
0-1
0-2
0-3

Csávás Bence 3’
Potyka Attila 64’
Potyka Attila 76’

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Nagy Z., Kövér V., Ujj L., Sebestyén D., Subert A., Tasi D., Kele Á.,
Figeczki L., Potska A., Csávás B.
Edző: Jordán András

Jók: Kövér V., Ujj L., Kele Á., Csávás B., Potyka A.

Góljaink története:
3’ kombinációs játékkal építettünk támadást a középső zónából, Tasi Dominik játszotta fel a
labdát a sorok közé jó ütemben visszalépő Csávás Bencének, aki ráfordult az ellenfél
kapujára és 18 méteres átlövésével megszerezte a vezetést. 0-1
64’ Kele Ádám végzett el gyorsan egy szabadrúgást a támadó zónában, amire jól mozgott be
az üres területbe Potyka Attila, ellenfelét kicselezve a kapuba passzolt. 0-2
76’ a szélsővédő mögötti területre bepasszolt labdát jól támadta Csávás Bence, ellenfelét 1v1
ellen megverte és jól centerezett, a középre passzolt labdát Potyka Attila passzolta a kapuba
közelről. 0-3

Cserék:
Tasi D. – Tóth T. 62’
Sebestyén D. – Demény Erik 82’
Kele Á. – Bobik Bendegúz 88’

MVSC – Miskolc
MVSC-Miskolc:
Kánikulai melegben játszottuk ezt a mérkőzést. Ennek ellenére a csapat nagyon komoly
ritmusban játszott a mérkőzés első periódusában és már a harmadik percben megszereztük a
lélektani szempontból nagyon fontos első találatot. Ezt követően továbbra is nyomás alatt
tartottuk ellenfelünket, aki csak elvétve tudott kijönni a saját térfeléről. A gólon kívül 2-3
komoly helyzetet kidolgoztunk még az első játékrészben, de mivel már nem tudtunk
eredményesek lenni, így minimális előnnyel tértünk pihenőre. A második félidőben is
próbáltunk magas tempót diktálni, sikerült többször is bontani az ellenfél védelmét. A második
játékrész közepén egy gyorsan elvégzett szabadrúgással megdupláztuk előnyünket, az utolsó
negyedórára fordulva ismét eredményesek voltunk, ezzel lezártuk a mérkőzés érdemi részét.
Az utolsó negyedórára meghatározott célunkat is teljesítve, kapott gól nélkül hoztuk el a
három pontot Mezőcsátról.
Megérdemelt győzelmet arattunk, jó játékkal.
28. forduló
2022.05.14-15.

