Mád ÖFI – Taktaharkány
Megye III. Bajnoki
Végeredmény: 0:2
Nézőszám: ~55fő (ebből kb. 35 taktaharkányi)
Örömmel számolok be a vasárnapi meccsről, ahol igazi "foci idő" fogadta a csapatot, és az őket elkísérő
nagyjából 35 szurkolót a Mád szélén fekvő sporttelepen. Szélcsend és napsütés, jobbat kívánni sem lehetett
volna így október elején.
Újra idegenben játszottunk, és mint tudjuk eddig nem jöttünk ki túl kedvezően ezekből a párharcokból,
szerencsére most sikerült szakítani ezzel a sorozattal.
A fiúk igazán lendületesen kezdték az első félidőt, érezhető volt, hogy jobbak vagyunk ellenfelünknél.
Jellemzően az egész meccsen uraltuk a porzó pályát, a kisebb szusszanásoktól eltekintve.
Észrevehetően komfortosabban mozognak a játékosok ebben a felállásban, legalábbis így két meccs távlatából
ítélve.
Sorra alakítottunk ki helyzeteket, amiket sajnos nem sikerült góllal zárni, az ellenfél kapusa ismét nem csak egy
beállós volt, jó néhány szép hárítást hajtott végre, talán őt lehetne kiemelni a hazai csapatból.
Elég sokat kellett várnunk az első gólra, a helyzetek, szögletek és az elvégzett szabadrúgások számához képest.
A 28. percben egy elcsípett labda íve találta meg Szatmári Attilát (7), ám balos lövése lepattant egy védőről,
éppen a jó ütemben érkező Balázs Jenő (10) elé, aki higgadtan elfektette a kapust, és a hálóba gurított, ezzel
megszerezve a csapatnak a vezetést, 0:1-re módosítva az állást.
A játékrészben az ellenfél három helyzetet alakított ki, de Bukszár Ádám (1) hozta az elvárhatót, és sikerrel
védte meg kapuját.
A szünet után, az érezhetően feszültté vált mádiak keményítettek a játékukon, ennek köszönhető, hogy a 48.
percben megugró Jámbor Károlyt (6) utolsó emberként a 16-osukon belül buktatták, 11-es van, lap nincs?!.
Érdekes bírói ítélet. A labdához Szatmári Attila (7) állt, higgadtan gurít a sarkába, a kapus későn mozdul a
lövésre, és szerencsére a jobb keze sem két méteres, 0:2.
Az ezt követő tíz percben működik a taktika, Szatmári (10) többször meglóg, hol Rabócz Róbert (14), hol
Szabó Sándor (11) ugratta, de folyamatosan elkaszálták, volt közte "piros lapos" szituáció is, a bíró másképp
látta. - Sándor egyébként ismét egész meccsen igen aktív volt, nem csak lábbal, de hangjával is rengeteget
koordinálta a labda útját, elvitathatatlanul az egyik legfontosabb eleme volt a csapatnak.
A cseréket a 63. percben kezdtük meg, Nagy Viktor (5) jött Tóth Ferenc (9) helyére, akinek közvetlenül a csere
előtt még volt egy ziccere Szatmári (7) passzából, de sajnos szerencsétlenül találta el a játékszert, ami a kapu
felett hagyta el a pályát.
A csere után érezhetően tolódott a játék a jobb oldalra, Nagy Viktor (5) szépen dolgozott, többször került
ziccerbe, ahogy Szatmári (7) és Balázs (10) is, de nem sikerült növelni a gólkülönbséget.
A mérkőzésből maradt 20 perc sem zajlott másként, hajtottak, támadtak, helyzeteket alakítottak ki, de maradt a
48. percben beállított 0:2-es végeredmény, ezzel a csapat megszerezte első idegenbeli pontjait is, megtörve a
peches vendég-szériát.
Szükség is volt a győzelemre, hiszen a következő vasárnap Tarcal látogat hozzánk, ami várhatóan nem lesz egy
könnyű mérkőzés.
Szép Volt Fiúk!
Csak így tovább!
Fazekas Péter, edző nyilatkozata a mérkőzésről:
"A csapatot csak dicséret illeti mivel ilyen rendkívül rossz talajú pályán is nagyon jól játszottunk, szép
támadásokat vezettünk. Mindenkivel meg voltam elégedve, ráadásul Szatmári Attila és Szabó Sándor is
kiemelkedően teljesitett. Külön öröm számomra, hogy megint nem kaptunk gólt és hogy idegenben végig
domináltunk a mérkőzésen. Hiányérzetem azért van a helyzetkihasználás miatt, ezt a mérkőzést is több góllal
kellett volna megnyernünk."
Kapcsolódó album:
https://facebook.com/media/set/?set=a.1499980503660580.1073741842.1456469171345047&type=3
Kapcsolódó videó: https://youtu.be/kmGtKg6p5Fk
Keress minket Facebook-on is friss információkért, képekért: http://facebook.com/thsportegyesulet
-FD

