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1 – 3 (1 – 0)
MVSC - Miskolc

Encs VSC

1-0 Potyka Attila (45’)
1-1 Bodnár Márk (48’)
1-2 Zsiga Máté (54’)
1-3 Bodnár Márk (59’)

MVSC-Miskolc: Hajzer T. – Subert A., Kövér V., Tasi D., Figeczki L., Polényi T., Csiszár Sz.,
Figeczki Á., Bódi M., Potyka A., Csávás B.
Edző: Jordán András
Jók: Subert A.

Gólunk:
45. perc Subert A. lőtte élesen középre a labdát, amit a kapus védett, a kipattanó labdát
Potyka Attila közelről a kapuba továbbította 1-0
Cserék:
Csiszár Sz. – Kovács B. 70’
Csávás B. – Kele Á. 70’
Kövér V. – Nagy Z. 77’
Polényi T. – Ujj L. 85’
Bódi M. – Matusz-K B. 85’
MVSC - Miskolc:
Az első hazai mérkőzésünket nagy várakozás előzte meg, szerettük volna az idegenben
megkezdett eredményes játékunkat folytatni.
A mérkőzés tapogatózó játékkal indult, mindkét csapat kereste az ellenfél gyenge pontjait.
Az első félidőben a csapat jó teljesítményt nyújtott, bár egy kicsit lassan járattuk a labdát,
ennek ellenére rá tudtuk erőltetni akaratunkat a vendégcsapatra. Többször is a védelem mögé
tudtunk kerülni, 4-5 gólszerzési lehetőséget is kialakítottunk, de ezek közül csak egy
alkalommal tudtunk eredményesek lenni, amivel nagyon megnehezítettük a saját dolgunkat.
Egy jó elsőfélidei helyzetkihasználással lezárhattuk volna a mérkőzést.

A szünet után ismét benn maradtunk az öltözőben az Encs egy szöglet után gyorsan egyenlíteni
tudott és ebben a periódusban könyörtelenül kihasználták a hibáinkat, amitől tartottunk az
első félidőben kihagyott helyzetek meg bosszulták magukat.
Az utolsó fél órában a csapat próbált szépíteni, de itt már nem volt annyi erő bennünk, hogy
visszajöjjünk a mérkőzésbe, ebben a szakazban mezőnyjáték zajlott a pályán.
A csapat hozzáállásával nem volt problémám, viszont a hibákból tanulni kell. Nem lehet ilyen
nagyvonalú a játékunk a támadó zónában és a védekezésünknek is agresszívabbnak kell lennie
ahhoz, hogy eredményesebb legyen a játékunk.
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