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3 – 2 (2 – 1)
MVSC - Miskolc

Tokaj FC
0-1 Gombos Ádám (10’)

1-1 Dunai Zsolt (25’)
2-1 Bódi Máté (33’)
2-2 Cseh Krisztián (78’)
3-2 Bódi Máté (93’)

MVSC-Miskolc: Koczán K. – Kövér V., Polényi T., Tasi D., Figeczki Á., Kele Á., Bódi M., Kurucz
Z., Dunai Zs., Potyka A.
Jók: Bódi Máté (a mezőny legjobbja) és az egész csapat
Kiállítva: Potyka A. (44’)
Cserék:
Kurucz Z. – Fenesi P 68’
Dunai Zs. – Kiss B. 79’
Figeczki Á. – Sohajda V. 95’
Edző: Jordán András
Góljaink:
25. percben Potyka Attila ugratta ki ziccerben Dunai Zsoltot, aki higgadtan a kapus mellet
ziccerben elpasszolta a labdát. 1-1
33. percben Bódi Máté támadott jól vissza az ellenfél térfelén, a megszerzett labdával jól
lépett be a támadásba és 25 méterről kilőtte a rövid felső sarkot.
Bódi Máté olyan góllal szerezte meg a vezetést, amit, ha az NBI-n lőttek volna, hetekig
nézhetnénk a tv-n. 2-1
93. percben mindent egy lapra feltéve támadtunk a győzelemért, ahol Tasi Dominik vitte le a
labdát a baloldalon, jól centerezett, Bódi Máté érkezett a hosszún és a kapuba fejelt, beállítva
a mérkőzés végeredményét! 3-2

MVSC - Miskolc:
A mérkőzés elejét a komfort zónában kezdtük, aminek az lett az eredménye, hogy a Tokaj
csapata megszerezte a vezetést. A kapott gólra jól reagált a csapat és átvette a mérkőzés
irányítását. Akaratunkat rá tudtuk erőltetni az ellenfélre és az első fél óra végére meg is
fordítottuk az eredményt. A vezetés megszerzése után sem vett vissza a csapat és ment az
újabb gólért előre, több veszélyes helyzetet is sikerült kialakítanunk.
Az első félidő utolsóelőtti percében történt események új helyzetet teremtettek a második
játékrészre.
Emberhátrányban sem akartunk változtatni a játékstílusunkon, próbáltuk a labdát megtartani
és lehetőség szerint gyors támadásokat vezetve stabilizálni a vezetésünket. Volt is 2-3
veszélyes kontránk, de ezeket sajnos ne tudtuk gólra váltani. A mérkőzés hajrájához érve a
Tokajnak sikerült egyenlítenie egy szerencsés találattal (lecsúszott beadás). A csapat nem
elégedett meg az 1 ponttal és mindent egy lapra feltéve támadta a vendégcsapat kapuját,
aminek a 93. percben meg is lett az eredménye. A mérkőzés utolsó negyedórája (a
hosszabbítással együtt) úgy nézett ki, mintha mi lettünk volna egy félidőn keresztül
emberelőnyben, minden játékhelyzetre gyorsabban reagáltunk és a Tokaj csak előre rúgott
labdákkal tudott átjönni a felező vonalon.
A Tokaj a második félidőben emberelőnyét kihasználva, meddő mezőnyfölényt alakított ki, de
a kapunkra nagy veszélyt nem jelentettek.
Az MVSC-Miskolc minden játékosa nagy dicséretet érdemel, mert végig hitt mindenki a
sikerben és ezért meg is tett mindent a pályán. Ezen a mérkőzésen ismét komoly CSAPAT
teljesítményt láthattunk az MVSC-Miskolc részéről. Nem zavarta meg a fiúkat, hogy több mint
egy félidőt emberhátrányban kellett játszani, mindenki beletette a mérkőzésbe az egyéni jó
teljesítményét, aminek következtében a tervektől ugyan nehezebben, de mindenképpen
megérdemelten tartotta itthon a csapat a három bajnoki pontot.
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