Taktaharkány - Tarcal 2:4 Megye III.Bajnoki 7.forduló 2015.10.11.
Szép napot sportbarátok!
Taktaharkány – Tarcal
Megye III. bajnoki 7. forduló
Végeredmény: 2:4
Nézőszám: ~170 fő
Kapcsolódó videó: https://youtu.be/VKY4IRUCVsI
Kapcsolódó album:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1503379993320631.1073741843.1456469171345047
&type=3
Először is köszönet annak a 170 szurkolónak, aki a barátságtalan időjárás ellenére is jelenlétével
tisztelte meg a csapatot, és biztatta őket!
Sajnos elérkezett az amitől tartottunk, most először nem sikerült a bajnokság során hazai pályán
győzelemmel távozni a fiúknak. Tudtuk, hogy a tarcali keret jóval összeszokottabb, és tapasztaltabb
csapat a miénknél, és nem kisebb tervekkel vágtak neki az idénynek, minthogy megszerezzék a
bajnoki címet.
Már a mérkőzés eleje is igen kedvezőtlenül alakult, egy helyezkedési -és védelmi hiba
következtében a vendégek (13)-asa a 16-osunk széléről a kapusunk felett átemelve a labdát
vezetéshez juttatta csapatát. Ez a korai „pofon” rá is nyomta a bélyegét a mérkőzésre, de a félidő
elejére biztosan. Még fel sem dolgoztuk az első helyzetből kapott gól sokkoló hatását, a 8. percben
újabb hiba, újabb büntetés, újabb kapott gól. 0:2.
Tarcal sorra alakítja ki a helyzeteket a későbbiekben is, egyértelműen fölényben, és most már
nyugodtan játszhatnak, ők is tudták, hogy a 10. percre két gólos előnyben futballozni ajándék.
Sajnos az első negyedórát meg kellett várni ahhoz, hogy végre a mieink is vezessenek egy olyan
támadást, ami eljut az ellenfél kapujáig. Egy bedobást követően Rabócz Róbertet (14) buktatták, a
bíró egyértelműen a 11-es pontra mutat, a büntetőt Szatmári Attila (7) végzi el, jól. 15 perc, 3 gól,
1:2 az állás, elég pörgős a meccs, még ha nem is mi irányítunk.
A félidő nagyjából így el is telik, nem tudjuk megtartani a labdát, túl sok a hiba aminek a 40.
percben újból megfizetjük az árát, a vendégek saját térfélről elvégzett szabadrúgása és 3 jó passza
után újból a hálóban a labda. Bukszár (1) ismét tehetetlen volt a támadóval szemben.
Félidő, az állás 1:3.
A második játékrész eleje jóval kedvezőbben alakul mint az előzőé, végre játszunk.
Az 50. percben Bodnár (17) indítja a támadást, a szélen Szatmári (7) kapja, a beívelésre Balázs (10)
jó ütemben érkezik, így bele tud pöckölni a labdába, 2:3-ra szépít.
A lendület valahogy megint elfogyott, bár több helyzetet alakítunk ki, mint az első félidőben,
komoly veszélyt a hátralévő részben már nem jelentünk a tarcaliak kapujára, igaz próbálkozunk, de
vagy egy játékosban, vagy a partjelző intésében szakad meg a támadás, volt, hogy 5 perc alatt
háromszor futottunk lesre.
A pontszerzési reményt a 83. percben oszlatta el végleg a vendégek csereként beálló támadója, egy
beadás szépen a lábára érkezett, ő pedig nem hibázott, ezzel beállította a 2:4 arányú végeredményt.
Összességében rá kellett jönnünk, hogy vannak csapatok akik ellen a hibák, azonnal megbosszulják
magukat. Hiányzott az összhang a fiúkból, és egy jóval összeszokottabb, tapasztaltabb csapat ellen
ezzel a „félgőzzel” nem lehet megtartani pontokat.
A következő héten is egy nehéz forduló vár a fiúkra, akkor Taktaszadára utaznak, ahol 12 év után
először, újra megrendezik a taktaközi El Classico-t. :)
Ezúton is búcsúzunk és kívánunk sok sikert és szerencsét a csapat egyik védőjének, Sinka

Dánielnek, németországi tartózkodásának idejére! Hajrá Dani!
Hajrá Harkány!
Fazekas Péter, edző nyilatkozata:
„Nem játszottunk jól, óriási hibákat követtünk el. 2.perc 0-1, 10. perc 0-2. Ekkora előnyt egyik
csapatnak se lehet adni. Az első félidő nagyon gyengére sikerült. A második félidőben hajtottunk,
küzdöttünk fel is jöttünk 3-2-re, de egy védelmi hiba után ismét két gól volt a különbség. Saját
magunkat vertük meg. Amit kértem az öltözőbe, abból szinte semmit nem kaptam vissza. Ilyen
gyenge teljesítménnyel sajnos nem is érdemeltünk többet. Sinka Dani ma játszotta utolsó
mérkőzését, sajnálom, hogy nem tudtuk győzelemmel búcsúztatni.”
Keress minket Facebook-on, illetve YouTube-on is a
https://www.facebook.com/thsportegyesulet illetve
https://www.youtube.com/channel/UCXTPnUXeE7VfppJrSRhZfXg címeken!
-FD

