Taktaharkány – Mikóháza
Megye III. bajnoki 9. forduló beszámoló
Nézőszám: ~120fő
Végeredmény: 4:0
Nagyon kellett már egy ilyen mérkőzés, és most nem konkrétan a fölényes győzelemre, és a három
pont itthon tartására gondolok, az csak a cukor a martinis pohár szélén.
Végre csapatként játszottunk. -igaz ehhez kellett az ellenfél kissé passzív hozzáállása.
A mérkőzés első percétől a végéig összhangban, viszonylag kevés hibával és nagy akarással
domináltunk. Sok-sok helyzetet sikerült kialakítani már az első percekben, a kérdés nem az volt,
hogy rúgunk-e gólt, hanem az, hogy mikor és mennyit, és ezt minden nagyképűség nélkül írom,
tényleg nagyon érződött a fölényünk.
Az ellenfél a 24. perc környékén hibázott először, ekkor juttatták csapatunkat szabadrúgáshoz,
nagyjából 25 méterre a kaputól. A labdát Szabó Sándor (11) helyezi a bíró által kijelölt helyre,
nekifut, beadás helyett a kaput veszi célba, a lövés a kapus előtt megpattan, a hálóban köt ki,
megvan az első!
A fiúk nem engednek le a vezető gól megszerzése után és érezhetően nyugodtabban járatják a labdát
a játéktéren.
Az első után hat perccel érkezik is a második hazai gól. Egy indítást követően Jámbor Károlyhoz
(6) kerül a labda, aki szépen tette vissza a játékszert Rabócz Róbertnek (14) ezzel előkészítve azt
egy pontos beadásra, a labda Tóth Ferenc (9) fejével találkozik, nincs hiba, GÓL! 2:0
Az első félidő hasonlóan telik, a mikóháziak a félpálya környékénél mindig labdát vesztene,
támadunk, de több gól a játékrészben már nem esik.
A második részt cserével indítjuk, Szatmári Attila (7) jön Balogh Gergő helyett (15), a későbbi
gólgyártásban még fontos szerepet fog betölteni, persze ezt ekkor még csak reméltük.
A labdabirtoklási arány, a támadási intenzitás mit sem változott, uraltuk a pályát. Kellemesen teltek
a percek, több nagy ziccer is kimaradt, de ilyenkor már elnézőbb az ember. Mikóháza igazából már
nem is nagyon erőltette a dolgot, nem látszott rajtuk már a játék iránti kedv.
A 62. percben egy beadást hosszú indítást követve Szatmári (7) a magasan érkező labdát
esernyőben vesz át, a védője rossz felé mozdul, a szabad folyosón a bal felsőbe talál a balos, a
kapus tehetetlen, szép gól! 3:0
A végeredményt a 76. percben indított támadás során állították be a fiúk, Szatmári (7) passzol
Jámbornak (6), majd kapja vissza jól, elfekteti a kapust, és a labdát átvezeti a gólvonalon, ezzel
megszerezve a mérkőzés 4. és a saját 9. gólját a bajnokságban.
Gratulálunk fiúk!
Mikóháza csapatának köszönjük a korrekt hozzáállást, illetve a kilátogató szurkolóknak a biztatást!
Kívánunk Tóth Ferencnek (9) sok sikert, jó munkát németországi útja során!
Hajrá Harkány!
-FD
Fazekas Péter, edző nyilatkozata:
„Nagyszerű győzelmet arattunk egy kellemes ellenféllel szemben. A hozzáállással és a
teljesítménnyel is meg voltam elégedve. Hazai pályán végig domináltunk a mérkőzésen. Végre több
góllal tudtunk nyerni. Ma lehetőséget kaptak azok is akik eddig kevesebbet játszottak, kivétel nélkül
mindenki bizonyított.”
Keress minket Facebook-on és YouTube-on további információkért, képekért, videókért!
Kapcsolódó videó: https://youtu.be/C-eDNueh5gE
Facebook: https://www.facebook.com/thsportegyesulet/

