Sziasztok Szurkolótársak!
Cigánd II. - Taktaharkány Megye III. bajnoki mérkőzés beszámoló
Végeredmény 4-3
Nézőszám: ~70 fő (idegenbeli mérkőzés)
Nehezen találni ilyenkor szavakat, tudván a meccs végeredményét, és pláne a körülményeket és azt,
hogy valójában egy megnyert mérkőzést sikerült elveszítenünk. De nézzük az eseményeket szépen
sorjában.
Mind a játékosok, mind az a kb. 35 harkányi szurkoló, aki elkísérte a csapatot izgatottan várta a fiúk
első idegenbeli mérkőzését. A cigándi pálya kifogástalan minőségű, a mienkhez képest mintha
felhőn járna az ember, nem beszélve arról, hogy nincsenek puklik, amik megakadályoznák „Poklit”
az egyenes vonalú labdavezetésben. Komolyra fordítva, a hazaiak szerencsések, hogy a Cigánd első
számú csapata a harmadosztályban rúgja a bőrt. :)
A meccset ismét döcögősen, hibákkal tarkítva kezdtük, „szoktuk a pályát és az ellenfelet”, ezért
meg is büntettek minket, a 9. percben az ellenfél kirúgásából megszerezhettük volna a labdát, de a
középpályán elvesztettük azt, és egy 3-a-2 elleni ziccert sikerrel használt ki a hazaiak csapata,
megszerezve ezzel a vezetést.
A maroknyi harkányi szurkoló tovább folytatta a biztatást, a fiúk is sokkal összeszedettebben
kezdtek játszani, uraltuk a játékot, a párharcok többségét is simán nyertük, továbbá szépen mentek a
passzok, kényszerítők, itt-ott egy-két szépen kivitelezett cselt is láthatott a publikum. A nyomásnak
meg is lett az eredménye, a kaputól kb. 18 méterre szabadrúgáshoz jutottunk. A játékszer mögé a
balos Szatmári Attila (7) állt fel, a sorfal mellett, egy erős, lapos lövést engedett el, amelyhez a
kapus már nem ért le, 1-1-re módosítva ezzel az állást.
A következő gólra 10 percet sem kellett várni, cigándi kirúgás, harkányi lábat talál, hosszú indítás
Szabó Sándortól (18), a labda ismét Szatmári Attilával (7) találkozik, 1-az-1-ben marad a kapussal,
kinek a lába közt elgurítva a játékszert Szatmári 1-2-re módosítja az eredményt.
Az iram az egész félidőben megmarad, a hazaiak, már gyakran a pálya középső részén labdát
vesztenek, ingerülten fociznak, de viszonylag kevés a szabálytalanság, és nincsenek indokolatlanul
kemény belépők egyik részről sem. Néha azért előkerül egy-egy nyújtott lábas becsúszás, de
szerencsére nem talál bokát vagy sípcsontot.
Újra eltelik nagyjából 10 perc, Bodnár István (5) szerzi meg a labdát a térfelünkön, hosszan indítja
Szatmárit (7) a szélen, vele párhuzamosan fut fel Tóth Ferenc (9), akihez érkezik is a passz, aki az
ötösről a kapus mellett a hálóba talál, ő is feliratkozik a bajnoki góllövő listára ezzel 1-3-ra vezet
Harkány a félidő végén. Összességében remek játékrészt láthattunk a 15. perctől a bal oldalon Nagy
Viktor (11) eddigi legjobb formáját mutatta véleményem szerint.
Visszaérkezvén a szünetről -és a szünetben is -, azon diskuráltunk a szurkolókkal, hogy ezt innen
hozni kell, igazából csak a fiúk veszíthetik el ezt a mérkőzést. Ilyen előnnyel még sosem sikerült
még szünetre menni... Lehet ez volt a baj.
Jött a dráma -Trollfocisan szólva.
Megtörtént amitől tartottunk, a túl nagy előny, illetve a túlzott önbizalom a gyengébbnek beállított
hazaiak csapatával szemben, az ő malmukra hajtotta a vizet.
A játékunk lomhábbá, olyan „túl bágyadttá” vált. Már nem igazán iramodott meg senki, rengeteg
volt a pontatlan átadás, vagy a passzokról való lekésés, az emberfogás is el-elmaradozott. Ezt látva
és kihasználva az ellenfél változtatott a felálláson, és csatárra cserélve, növelte a nyomást a
védőinken, igazából elég kemény 20 percünk volt a második játékrész elején. A bal szélünkre már
nem érkezett labda, így nem mentek a keresztátadások sem, illetve a tervezett egy csere helyett
kettőre volt szükség Szatmári Attila (7) sérülése miatt cserére szorult a 67. percben Balogh Gergő
(15) jött a helyére, nem sokkal Orosz Gergő (16) cseréje után, aki helyett Sinka Dániel jött fel a
pályára még a 63'-ben, igaz rá is fért a vérfrissítés a védelemre, Orosznak (16) -és úgy a komplett
védelemnek- rengeteget kellett már hajtania.

Visszakanyarodva a helyzetekhez, az 55. percben a cigándi gárda a szöglethez közel
szabadrúgáshoz jutott, a hazai (8)-as a "majdnem" szögletből a kapunkra csavarta a labdát, amely
meg sem állt a hálónkig. Látványos, és szép góllal 2-3 lett az állás.
A problémákat felismerve, de nem biztos, hogy helyesen kezelve az edzőnk a már fentebb említett
cserékkel ill. a felállás változtatásával módosította a csapat játékán, sajnos a taktika besülni látszott,
ugyanis a játék képe nem változott, hátrányba kerültünk labdabirtoklás és szerintem moralitás terén
is, a védelem szétesve, a középpályán meg mintha ott se lett volna, úgy futottak keresztül, 1-2
passzból már a 16-osunknál álltak... Ezt nem lehetett sokáig bírni... A higgadtságot a feszült játék
váltotta fel csapatunknál és következett a meccs legrosszabb mozzanata, az egyenlítés. A szögletből
érkező lövést, szerencsétlenül az ellenfélhez sikerült kifejelni, aki a 16-osunkról a felső lécre
helyezte a labdát, ami Bukszár Ádám (1) mögött végezte a kapuban, nem érhetett oda.
Az sem segített, hogy a 80. percben szövegelésért kiállított cigándinak köszönhetően emberelőnybe
kerültünk. 3 perccel később jött a kegyelemdöfés, ami a megmaradt 1 pontot is elvette tőlünk, a
félpályánál elvégzett szabadrúgás az 5-ösünk sarkára érkezett, de hiába volt három védőnk a
területen, két hazai is fejeléshez tudott ugrani, egyikük szépen el is találta, és a kapuba bólintott,
beállítva ezzel a végeredményt, ami 4-3 arányú vereséget jelent a mieink számára.
Sajnálom, hogy így alakult, ha marad az első félidei hozzáállás, akkor valószínűleg nem így
végződik a mérkőzés. Tanulságos meccs volt, mind az edzőknek, mind a játékosoknak is -és
egyébként nekünk, szurkolóknak is.
Biztos vagyok benne, hogy le fogják vonni a megfelelő következtetéseket, és a hibák javításán
lesznek, de a meccs akkor is az utolsó sípszóig tart.
Krucsai Mihály. Edző nyilatkozata
„A mérkőzés elején figyelmetlenek voltunk, meg is büntettek érte, kaptunk egy gólt. Ezután
felébredtek küzdöttek, futottak, passzoltak a fiúk aminek meg is lett az eredménye, a magunk javára
fordítottuk a mérkőzést. A második félidőben, igaz a szél sem segített minket, ennek ellenére
valamiért újra figyelmetlenek és hitehagyottak lettünk, a két gólos előny birtokában túlságosan
megnyugodtunk...és sajnos én sem jól "nyúltam" bele a mérkőzésbe... Összességében, sokat
tanulhatunk ebből a mérkőzésből, és már szerdán adott a lehetőség, hogy kijavítsuk a hibákat és újra
győztesen távozunk a pályáról!”
Fazekas Péter, másodedző értékelése:
„Az első félidőben jól játszottunk, sok szép támadást vezettünk! Hátrányból felállva rengeteg
helyzetet alakítottunk ki, ezekből sikerült is 3-at kihasználni. A második félidőbe kijött a csapat
rutintalansága, tapasztalatlansága. Egyszerűen bepánikoltunk. Ennek köszönhetően jöttek az egyéni
hibák is. A mérkőzésbe is rosszul nyúltunk bele, rosszul cseréltünk. A játékvezetés tragikus volt!
Egy megnyert meccset buktunk el!”
Teljes album:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1493001357691828.1073741837.1456469171345047
&type=1&l=ec9e115bb4
Kapcsolódó videó: (összefoglaló)
https://youtu.be/QmSuac8HctA
Egyéb videókért keresd fel YouTube csatornánkat:
https://www.youtube.com/channel/UCXTPnUXeE7VfppJrSRhZfXg

