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1 – 2 (0 – 1)
MVSC - Miskolc

Ózd-Sajóvölgye
0-1 Pataki Roland (41’)

1-1 Nagy Zoltán (60’)
1-2 Zimányi Ádám (83’)

MVSC-Miskolc: Bollók G. – Nagy Z., Kövér V., Tasi D., Subert A., Polényi T., Csiszár Sz., Kele Á.,
Bódi M., Potyka A., Kovács B.
Edző: Jordán András

Jók: Az egész csapat

Gólunk:
60. perc gyors - kombinációs játékkal építettünk támadást, amivel jól bontottuk az Ózd
védelmét. A támadás végén Csiszár Szabolcsot szerelték szabálytalanul a büntető területen
belül. A megítélt büntetőt Nagy Zoltán magabiztosan értékesítette 1-1.
Cserék:
Bódi M. – Figeczki Á. 67’
Kovács B. – Figeczki L. 67’
Csiszár Sz. – Dunai Zs. 76’
MVSC - Miskolc:
A mérkőzés tapogatózó játékkal indult, mindkét csapat kereste az ellenfél gyenge pontjait.
Ennek következtében nem sok helyzet alakult ki az első játékrészben. A vendégcsapatnak az
első félidőben nem is volt kaput eltaláló lövése a büntetőn kívül. Nekünk az első félidő
hajrájában két komoly lehetőségünk volt, egy támadás után kétszer is megszerezhettük volna
a vezetést, de az adódó gólhelyzet során rossz döntéseket hoztunk. Míg egy szögletet követően
a hazai felsőléc sietett az Ózd segítségére.
A játék képe nem sokat változott a második félidőben sem. Az Ózdnak megvolt a meddő
mezőnyfölénye, de a labdaszerzések után jól bontottuk a védelmüket, aminek következtében
az utolsó félórára fordulva ki is egyenlítettünk. Ezt követően is volt 2-3 támadásunk, amikor a

széleken a védelem mögé kerültünk, de a végjáték nem volt pontos. A 83. percben a
vendégcsapat egy nagyon szép gólt rúgott, amire már nem volt válaszunk, így ismét pont
nélkül maradtunk.
Ismét nagyon jó ritmusa volt a találkozónak. A csapat hozzáállásával nem volt problémám, de
sajnos második hazai mérkőzésünkön is pont nélkül maradtunk, ami az előzetes
várakozásainkat alátámasztja, hogy az éven nem lesz egyszerű mérkőzése a csapatnak ebben
a bajnokságban.
Ezért nincs más hátra, mint előre! Mivel a csapat dolgozik becsülettel az edzéseken és a
mérkőzéseken egyaránt, a játékunk is rendben van, ennek előbb – utóbb meg kell fordulni és
eredménnyel kell párosulnia.
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