TEREMBAJNOKSÁG ÖSSZEFOGLALÓK 2013-2014

17. forduló

2014. március 6. 18:30-19:10

1. BO

8. FTC

15. forduló összefoglalók:
ELMŰ csapat – FTC: A rövidre sikerült utolsó fordulóban egy ELMŰ – FRADI barátságos
meccset rendeztünk. (Bár az elején az FTC „B” csapata játszott, Búzás I. védett, de remekül
helytállt.) Mindkét csapat szép játékkal, precíz labdavezetésekkel tette élvezetessé a
meccset. Uralta a találkozót az ELMŰ csapata, az első gólt is nekünk jegyezték, de mindig
csak egy lépéssel tudtunk a zöld fehérek elé kerülni. Az utolsó 5 percet sajnos a bravúrosan
védő Vincze A. nélkül kellett lejátszanunk, melynek eredményeképpen sikerült egyenlítenie
a fradistáknak, így 3:3-mal végződött a találkozó. Góljainkat Csipetics A., Sturcz N. és Theisz
Á. szerezték. Fordulatos találkozó volt, gratulálunk fiainknak!
BO – FTC: A terembajnokság utolsó mérkőzése, melyben a már bajnok FTC látogatott a már
biztos 2. helyezett BO otthonába. A presztízsmeccsen a hazaiak létszáma hagyott kívánni
valót maga után, a játék azonban ennek ellenére nagyon gördülékenyen ment a szinte
verhetetlen FRADI ellen. A BO lehetőségek ellenére egy sarokrúgást követően az ELMŰ-s
fradista Búzás I. lőtte az első találatot a kapuban debütáló Szabó J. hálójába. (A gólszerző
sportszerűségből gólöröm nélkül sétált vissza a saját térfelére.) A BO-t a bekapott gól kicsit
sem hozta zavarba, és néhány perc múlva Csipetics A. jóvoltából egyenlített. Fej-fej mellett
haladtak a csapatok, dolgozták ki a szebbnél szebb ziccereket, majd ismét a FRADI vette át a
vezetést. Azonban a fiaink egy szélről belőtt labda után ismét egalizáltak; 2:2. A BO csapata
precíz passzok után még számos helyzetet alakított ki, de a félidő végét jelentő sípszóig ez
maradt az eredmény. A második játékrészben frissíteni próbált a BO, ám mintha porszem
került volna a védelmi gépezetbe, és 5 perc alatt két ajtó ablak szituációból is gólt kaptak. Ez
mintha egy kicsit kedvüket szegte volna, de feljebb tolták a védekezést és a kapujához
szegezték a FRADI-t. A hálóőr eszén azonban nem lehetett túljárni, és minden lövést
bravúrral hárított. A BO kapusára sem lehet panasz, hiszen rutintalansága ellenére a kapuból
kivetődve 3 az 1 elleni szituációkat oldott meg. (Bár néha mintha forró lett volna a labda.) Az
utolsó percekben a BO védekezése szinte teljesen megszűnt, így a kapust kigurigázva egy
újabb FTC találat született. 2:5-ös végeredménnyel ért véget ez az izgalmas, sportszerű
találkozó. A vereség ellenére nagyon szép focit játszott a BO. Gratulálunk a csapatoknak!
16. forduló
16. forduló

2014. március 27. 17:45-18:25
2014. március 27. 18:30-19:10

3. PESTI-RÉGIÓ
1. BO

6. MMO SM
5. KSG

16. forduló

2014. március 27. 19:15-19:55

4. SALES

7. NŐI FUTS

16. forduló összefoglalók:
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PESTI-RÉGIÓ – MMO SMART FC: A forduló kiemelt mérkőzésén a pestiek szerezték az első
találatot egy „Búzás bombával”. Az MMO-t viszont nem olyan fából faragták, hogy ettől
megijedjen, így gyorsan fordítottak is Lábár A. és Márkus Cs. góljaival.. Az 1:2-es SMART
előnynél ismét villant Búzás I. (talán még az elsőnél is hatalmasabb lövéssel). Próbálta uralni
a meccset az MMO, melyet egy újabb Lábár A. találat bizonyított. 2:3 az a Gólya J. által
vezényelt csapatnak! A pulzusszám az egekben, Komjáthy L. lövése után a bíró a kezdőkörbe
mutatott; 3:3! Már-már azt hittük, hogy döntetlennel ér véget a találkozó, de a visszatérő
Sturcz L. az utolsó percben előre merészkedett és megszerezte a győztes gólt a régió
csapatának. Azt sejtettük, hogy kiegyenlített mérkőzés lesz, de hogy ennyire, azt talán senki
nem gondolta volna. Gratulálunk a csapatoknak, remek mérkőzés volt!
BO – KSG: A forduló második rangadója is izgalmasan alakul. A tapogatózó első percek után
a BO próbált magasabb fordulatra kapcsolni, melynek meg is lett az eredménye; a félidő
végéhez közeledve Szabó J. szögelét Csipetics A. jobb combbal átvette, majd egy esernyő
után ballal a kapuba bombázott. Az 1:0-s fordulás után még megmaradt a BO lendülete,
azonban egy előrelőtt KSG ívelés még a középpályán megcsúszott Zigó I. fején meglepve
ezzel a BO kapusát, aki már nem ért vissza a behulló labdára. A középvonalnál elvégzett
(utólag vitatott) hazaadásra Szabó J. lecsapott, majd a kapus mellett eltolva megszerezte a
vezetést. Néhány perccel később Schóber K. felívelte a labdát, melyet Zigó I. még az
oldalvonal előtt előrefejelt, Szabó J. maga elé tett és a hálóőr lábai között lőtt a kapuba.
Kezdett elfogyni a BO ereje, ezt kihasználva Orosz B. lendületesen megiramodott a
középpályán, jobbal elhúzta az utolsó védő mellett és ballal irgalmatlan erővel értékesítette
a helyzetet. Még mindig volt lehetősége a BO-nak, de csak a kapufát találták el. Az utolsó
percben azonban egy begyakorolt KSG szögletvariációt követően a hosszú felé belőtt
labdára Fekete L. menetrendszerűen érkezett, és sarokkal megszerezte a 3:3-as egyenlítő
gólt. Egy igen fordulatos, kifejezetten izgalmas találkozót láthattunk. Gratulálunk mindkét
csapatnak!
SALES – NŐI FUTSAL: A lányok sajnos most sem voltak meg teljes létszámban, így egy esély
kiegyenlítő barátságos meccset játszottak a csapatok. Az 5:0-s SALES vezetés után
megerősödtek a lányok, sőt a vége felé már 6+1-en voltak, és így sikerült egy izgalmas már
tét nélküli mérkőzést lejátszani. A játékvezető 6:6-nál fújta le a találkozót, melyet már a
SALES a kezdő sípszó előtt megnyert.
15. forduló
15. forduló

2014. március 20. 17:00-17:40
2014. március 20. 18:30-19:10

3. PESTI-RÉGIÓ
1. BO

8. FTC
6. MMO SM

15. forduló

2014. március 20. 19:15-19:55

2. HIO

7. NŐI FUTS

15. forduló összefoglalók:
PESTI-RÉGIÓ – FTC: A létszámban szűkölködő pesti csapat nehéz mérkőzés elé nézett.
Menetrendszerűen alakultak az események, a FRADI sorra alakította ki a szebbnél szebb
helyzeteket, melyből néhány góllá is érett. Könnyű dolga volt a zöld fehéreknek a Sturczok
nélkül felálló régiós csapat ellen, mely a papírforma szerint sajnos vereséget szenvedett.
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ELMŰ csapat – FTC: 17:45-tól egy válogatott csapatot próbáltunk kiállítani az előző
mérkőzésen diadalmaskodó FRADI ellen. A megerősített pesti csapat már méltó ellenfele
volt a zöld sasoknak, az első félidőben már a mieink vezettek. Az ELMŰ csapata végig uralta
a meccset második játékrészben is. Sőt újítani tudtunk, a beállított kulcsjátékosok Paveszka
L. és Bukovics R. precíz passzaiknak köszönhetően gyerekjáték volt eljutni az ellenfél
kapujáig. A FRADI sorsát (egy lerántást követően) a jogosan megítélt büntető pecsételte
meg, melyet Tóth G. értékesített. Az I-re a pontot Paveszka L. tehette volna fel; a FRADI
védőit megbolondítva, kapust is elfektetve még egyet tolt a labdán (mint kiderült
fölöslegesen). Remekül vizsgáztak fiaink, gratulálunk nekik a 2:0-s eredményhez!
BO – MMO SMART FC: Bár mindkét csapatból hiányoztak meghatározó játékosok (Gólya J.,
Csipetics A.), de egy nagyon izgalmas rangadó elé néztünk. Egy kicsit lendületesebben
kezdett a BO, de a ziccerek kimaradtak mindkét oldalon. A gólcsendet azonban a szezonban
debütáló Busai B. törte meg, amikor a balszélen elfutva testi épségét sem kímélve
begyötörte a labdát a kapuba. A második játékrész is számos izgalmas helyzetet hozott, de
már több gól nem született, mivel Szabó J. csont nélküli 3 pontos kapáslövést nem adta meg
a játékvezető. Gratulálunk a csapatoknak, sportszerű, remek meccset láthattunk!
HIO – NŐI FUTSAL: A HIO a múlt heti FRADI elleni elsöprő győzelme után
megállíthatatlannak tűnt, szinte lemosták a lányokat a pályáról. (…bárki is lett volna az
ellenfelük, senkinek sem kegyelmeztek volna!) Az első félidőben már 6:0 volt az eredmény,
sőt a második játékrészben is csak a HIO talált a kapuba. (Isépy Z. a FRADI után most a saját
kaput is kipróbálta.) A megsemmisítő győzelemből most főleg Németh K., Antal T. vették ki
a részüket.
14. forduló
14. forduló
14. forduló

2014. március 13. 17:00-17:40
2014. március 13. 17:45-18:25
2014. március 13. 17:45-18:25

5. KSG
5. KSG
2. HIO

6. MMO SM
8. FTC
8. FTC

14. forduló

2014. március 13. 19:15-19:55

3. PESTI-RÉGIÓ

7. NŐI FUTS

14. forduló összefoglalók:
KSG – MMO SMART FC: A papírforma szerint a KSG irányította a meccset, meg is szerezték a
vezetést. Orosz B. középre lőtt szöglete némi közreműködéssel, szerencsésen utat talált a
kapuba. Az 1:0-s vezetés nem is változott a második játékrész elejéig, amikor az MMO
csapatkapitánya Gólya J. megszerezte az egyenlítő gólt. Megbosszulta magát a sok kihagyott
KSG helyzet. Teljesen megváltozott a mérkőzés képe, feltámadt a SMART csapat, és Lábár A.
duplájával beállították az 1:3-as végeredményt. Gratulálunk mindkét csapatnak ehhez
fordulatos küzdelemhez!
KSG – FTC: A KSG vállalta, hogy még egy meccset lejátszik ezen a napon, hiszen kicsit át
kellett szervezni a fordulót. (Ez még egyszer köszönjük szépen.) Az előző meccshez
hasonlóan nagyon jól kezdték fiaink a meccset, csak most a helyzetek is góllá érettek. Az 5.
percben már 4:0 volt az mérkőzés állása a KSG javára. Érződött a feszültség a FRADI
játékosain, az edzőjük is meglepődött a látottakon, és magasabb fordulatot követelt a zöld
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fehérektől. A tréneri utasítás már az első félidőben is gólokban köszönt vissza, hiszen 4:2-vel
cseréltek térfelet a csapatok. A második játékrészben kezdett elfogyni a KSG ereje, és sajnos
a FRADI magára talált, sorra lőtte a gólokat, sőt az utolsó pillanatban megfordította a
meccset. Így 4:5-ös végeredménnyel gratuláltak egymásnak a csapatok.
HIO – FTC: Az első meccsen gyengélkedő, de veretlen FTC a HIO pályáján próbált meg újabb
győzelmet aratni. A már megszokott precíz passzokkal haladtak a kapu felé, szép helyzeteket
dolgoztak ki, de nem sikerült betalálniuk. Azonban a HIO-nak is sikerült néha a kapu elé
kerülnie, és egy jobb szélről erősen belőtt labda a három fradista védővel a nyakában lihegő
Isépy Zolit találta meg, aki könyörtelenül kihasználta a ziccert. 1:0 a HIO javára! A FRADI
próbálta ledolgozni a hátrányát, de egyszerűen nem volt ellenszere a jól szervezett HIO
ellen, sőt még a fiaink előtt adódtak lehetőségek, még egy kapufát is lőttek. Az utolsó
percekben már csak az eredmény megtartására koncentráltak, taktikusan igyekeztek a
labdát minél távolabb tartani a gólvonaltól. Megszólalt a mérkőzés véget jelentő sípszó, a
közönség tombolt! Megtört az átok, a (nagy csapatok ellen remeklő) HIO legyőzte a zöld
sasokat. Gratulálunk nekik!
PESTI-RÉGIÓ – NŐI FUTSAL: A lányok szokásukhoz híven nagyon jól kezdték az első
játékrészt, szépen járatták a labdát. A pestiek azonban mintha egy kicsit félve vették volna
fel a kesztyűt, a bekapott gólok után azonban rájöttek, hogy nem is olyan egyszerű a
hölgyeink ellen játszani. Próbáltak magasabb fordulaton pörögni, és így sikerült lehozniuk az
első játékrészt 3:3-as döntetlenre. A második játékrészben már a régiósok akarata
érvényesült, és 3:1-re nyerték ezt a félidőt. A győzelemben nagy szerepet vállalt Komjáthy
Laci és Kiss Balázs is, aki a mérkőzést befolyásoló döntő szituációban megszerezte első gólját
a szezonban. Gratulálunk mindkét csapatnak, izgalmas meccs volt!
13. forduló
13. forduló
13. forduló

2014. március 6. 17:00-17:40
2014. március 6. 17:45-18:25
2014. március 6. 18:30-19:10

2. HIO
4. SALES
1. BO

3. PESTI-RÉG
5. KSG
8. FTC

13. forduló

2014. március 6. 19:15-19:55

6. MMO SMART FC

7. NŐI FUTS

13. forduló összefoglalók:
HIO – PESTI-RÉGIÓ: Mintha a pestiek kezdtek volna erősebben, ezt bizonyítja a magabiztos
0:2-es vezetésük. Ezt azonban nem sikerült sokáig megőrizniük, hiszen Isépy Z. duplájával és
Antal T. góljával hamar megfordította a HIO a meccset. Elúszni látszott a pestiek reményei,
de a második játékrész derekán sikerült egyenlíteniük. Szerencsétlenségükre ekkor (a csere
nélkül felálló régiósok) egyik legjobb góllövéje Sturcz N. megsérült, nem tudta folytatni a
találkozót. A HIO nem akart ilyen módon emberelőnyben játszani, és ők is átálltak a 4+1-es
felállásra. Sportszerűségük példaértékű! A 3 pont sorsa végül a lefújás előtti percben dőlt el,
amikor egy balszerencsés HIO hazaadást követően a pestiek lecsaptak a labdára, és az üres
kapuba gurítottak. Egy nagyon izgalmas, kifejezetten sportszerű találkozó volt. Gratulálunk
mindkét csapatnak!
Az elhalasztott SALES – KSG meccs helyett egy edzést tartottunk, melyen a hónap végétől
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(szerdánként) a szakosztálytagok részt vehetnek.
ELMŰ csapat – FTC: Az elhalasztott BO – FTC meccs helyett egy „tartalékos” ELMŰ
válogatott mérte össze tudását a FRADI-val. A papírforma szerint a FRADI lőtte az első
gólokat, sőt 10 perc után már 0:3 volt az eredmény. Ekkor a játékvezető edzőnk Tóth Karcsi
egy perc szünetet kért, és rendet tett a fejekben. A fél órája elsajátított védekezési taktikát
ismételték át elméletben még egyszer; „…próbáljuk meg minél kevesebb kapott góllal
lehozni a meccset! Hajrá!...” A fiainknak sikerült betartani az edzői utasítást, igaz gólt nem
sikerült szereznünk, de már nem is kaptunk többet. Egy cserékkel szűkölködő ELMŰ
csapattól ez is szép teljesítmény volt. Gratulálunk, sikerült a gyakorlatba is átültetni a
tréningen hallottakat!
MMO SMART FC – NŐI FUTSAL: A hiányos lányok kiegészültek néhány fradista fiúval, és ez a
kombináció nagyon gólerősnek bizonyult, hiszen végeredményben 1:6-ra hozták a meccset.
Azonban a versenykiírás szabályai szerint (, mivel nem a nevezett játékosok szerepeltek a
lányoknál) az MMO-nak jár a 3 pont.
12. forduló
12. forduló
12. forduló
9. forduló

2014. február 27. 17:00-17:40
2014. február 27. 17:45-18:25
2014. február 27. 18:30-19:10
2014. február 6. 17:45-18:25

2. HIO

5. KSG

1. BO
4. SALES
1. BO

3. PESTI-RÉG
6. MMO SM
6. MMO SM

12. forduló

2014. február 27. 19:15-19:55

7. NŐI FUTSAL

8. FTC

12. forduló összefoglalók:
HIO – KSG: A KSG a meccs elején egyből magához ragadta a kezdeményezést, és egy Orosz
B. Tóth G. összjáték után az utóbbi meg is szerezte a vezetést csapatának. A gól után
kiegyenlített lett a játék, itt is, ott is nagyobbnál nagyobb helyzetek maradtak ki, amit végül
egy szöglet variáció tört meg. Orosz B. szögletét sarokkal Tóth G. juttatta a kapuba. A KSG
nem állt le, Orosz B. megszerezte övéinek a 3. gólt is. Eldőlni látszott a meccs, de a HIO nem
adta fel, nem egyszer Vincze Anikó emberfeletti bravúrjai mentették meg a KSG-t a bekapott
góltól. A nagy helyzetek végül góllá értek, egy óriási védés után a kipattanóból
megérdemelten megszületett a szépítő gól. A meccs hátralévő részében mindkét oldalon
számos helyzet kimaradt, de több gól már nem született, megérdemelt 1:3-as KSG
győzelemmel ért véget a találkozó. /Tóth G./
BO – PESTI-RÉGIÓ: A forduló rangadója, hiszen mindkét csapatnak 18 pontja volt a
kezdőrúgás előtt. A kicsit tapogatózó első percek után a pestiek szerezték meg a vezetést
Komjáthy L. góljával. A BO azonban mintha a góllal együtt vérszemet kapott volna, és sokkal
lendületesebben tette oda magát a presztízs csatába. Csipetics A. meghúzta a szélen és a
középre tett labdát Szabó J. jutatta a jobb alsóba. Az első félidő utolsó percéig maradt is az
1:1, amikor egy előreívelt labdát Szabó J. átemelt a kapuson, melyet Csipetics kollégának
már csak be kellett pofozni. A szünet után is megmaradt a BO lendülete, Csipetics A. lőtt a
kapura, melyet Falu Z. bravúrral hárított, azonban a kipattanónál Attila volt a leggyorsabb,
és megszerezte a BO 3. gólját. Majd Szabó J. tolta el a védő mellett balra a labdát, és lőtt
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ballal a kapuba. Elúszni látszottak a pestiek reményei, de az i-re a pontot Sudár Zs. tette fel,
hatalmas erejű lövésébe már csak bele tudott érni Falu Z.
BO – MMO SMART FC: Az elhalasztott SALES – MMO mérkőzés helyett a 9. forduló egyik
újrajátszandó meccse került megrendezésre. A BO lábában már volt egy pestiek elleni csata,
mely látszott is az első néhány percben. A mérkőzés dereka felé Márkus Cs. góljával
megszerezte a SMART csapat a vezetés, melyre Szabó. J reagált; a jobb szélen szinte az
alapvonalról vette be Komjáthy L. kapuját. A félidőben ennyi is maradt az eredmény, hiszen
a végéhez közeledve egy védelmi hibát követően Szabó J. csak a felsőlécet találta el, melyről
a labda a gólvonalon kívülre pattant. A második játékrészben az MMO dominált, egy
felívelést követően egy pattanás után (a múlt héten szárnyaló) Gólya J. lőtt a kapuba. A BO
futott az eredmény után, bár többször „falba ütközött”. Egy szabálytalanságot követően, a
BO szabadrúgás variációját Balázs P. lőtte nullszögből a léc alá. A SMART csapat nem akart
adni egy pontot sem, és jó úton is haladtak, hiszen a remekül húzogató Rabcsák B.
duplájával már 2:4 lett az eredmény nem sokkal a vége előtt. A BO azonban utolsó erejét
mozgósítva összekapta magát, és Csipetics A. góljával szépített, majd Szabó J. spicces lövése
után kellett a kapuból kiszabadítani a labdát. A meccslabda azonban Sudár Zs. lábában volt
(maradt), hiszen védők nélkül találta meg őt a játékszer szemben a kapuval, de nem találta
el jól a labdát. Úgy látszik a fizikailag felkészült BO mentálisan elfáradt a végére. Gratulálunk
mindkét csapatnak, izgalmas meccset játszottak!
NŐI FUTSAL – FTC: A mérkőzés a papírformának megfelelően alakult. Bár precíz passzok,
szépen kidolgozott akciók jellemezték a lányokat, a mérkőzés végére azonban már az
eredményben is meglátszott a fradisták fizikai fölénye, így végeredményben 1:4-gyel zárult a
két vendégcsapatunk összecsapása.

11. forduló
11. forduló
11. forduló

2014. február 20. 17:00-17:40
2014. február 20. 17:45-18:25
2014. február 20. 18:30-19:10

2. HIO
3. PESTI-RÉGIÓ
4. SALES

6. MMO SM
5. KSG
8. FTC

11. forduló

2014. február 20. 19:15-19:55

1. BO

7. NŐI FUTS

11. forduló összefoglalók:
HIO – MMO SMART FC: A botladozó MMO a BO-t verő HIO-hoz látogatott. Ha fogadnunk
kellett volna, sima 1-es tettük volna meg. Azonban a SMART csapat feltámadt, már az első
félidőben szinte lemosta az ellenfelet a pályáról, 1:5 volt a félidei állás. A csapatkapitány,
Gólya J. mesterhármast szerzett, mintha Maradona-t láttuk volna a pályán. Az első félidőben
borzalmasan védekező HIO összekapta magát a következő játékrészre, két gólt is jegyeztek,
ez azonban kevésnek bizonyult a második 20 perc alatt. „Ha még 15 percig tart a meccs
utolérjük a fáradó MMO-t.” A forduló egyik meglepetésén 3:5 lett a végeredmény.
PESTI-RÉGIÓ – KSG: A múlt heti botlást leszámítva a pestiek nagyon jó formát mutattak, bár
azt senki sem gondolta volna, hogy a KSG-t is meg tudják verni. A KSG végig irányította a
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meccset, vezettek is 0:1-re, majd 1:2-re, ám a régió harcosai mindig egyenlíteni tudtak
Hegedűs Á. és Búzás I. góljaival. Az utolsó öt percben sem akart osztozni a ponton a KSG,
kitámadtak a győzelem reményében. Ám Búzás I. eldöntötte a 3 pont sorsát, mellyel még
szorosabb lett a FRADI-t követően a mezőny. (Meglepetésre Sturcz N. most nem lőtt gólt, de
mind a három gólpasszt az ő neve mellett jegyezzük.)
SALES – FTC: A sasok tovább szárnyalnak, de úgy látjuk, hogy egyre alacsonyabban.
(Reméljük, lassan földet is érnek.) A SALES igencsak megszorongatta őket, a félidőben még
0:0 volt a mérkőzés állása, az értékesítés védői remekeltek, szinte minden lövést blokkolni
tudtak. A második játékrészt nagy elánnal kezdték a zöld-fehérek és meg is szerezték a
vezetést. Ez a karcsúnak mondható egy gólos előny azonban mégis elég volt a győzelemhez,
mivel a SALES nagyobbnál nagyobb helyzeteket hagyott ki. Sajnos most sem sikerült…
BO – NŐI FUTSAL: Egymás után két meccset játszottak a csapatok, hiszen volt egy
újrajátszandó mérkőzésük a 8. fordulóból. A lányok ismét kissé „férfiasan” tetté oda
magukat az első meccsen, mellyel meg is lepték a BO-t. Az első játékrészben a férfiasabb
csapat csak futott az eredmény után, mivel a lányok lőtték az első gólt, sőt a másodikat is
büntetőből, mivel Sudár Zs. kézzel akadályozta a labda útját a hatoson belül. 3:3-mal
fordultak a csapatok, de a második játékrészben mintha magára talált volna a BO, kezdte
átvenni a mérkőzés irányítását. Nem engedték a lányokat kibontakozni, csak ők lőttek már
gólt, így 5:3-mal ért véget az első mérkőzés. Egy kis pihenő és frissítő elfogyasztása után újra
egymásnak estek a felek. A BO fiai itt már esélyt sem adtak a lányoknak, a félidőben már 3:0
volt eredmény, melyet a második játékrészben követett a 4. (talán a torna egyik leggyorsabb
gólja, mivel a sípszót követőn 5 másodpercen beül Sudár Zs. talált a kapuba). Az 5. gólt is a
BO szerezte, csak a saját kapuba, itt látszik, hogy egy igazi csatár érzi a kaput (Szabó J.
védőként a 3 támadó elleni küzdelmet így oldotta meg, összességében azonban pozitív
egyenleggel zárt). Kemény Á. és Szabó J. góljai után véget ért a harc, melyben a BO zsebelte
be a 3 pontot.
10. forduló
10. forduló

2014. február 13. 17:00-17:40
2014. február 13. 17:45-18:25

1. BO
6. MMO SMART FC

2. HIO
8. FTC

10. forduló

2014. február 13. 18:30-19:10

3. PESTI-RÉGIÓ

4. SALES

10. forduló

2014. február 13. 19:15-19:55

5. KSG

7. NŐI FUTS

10. forduló összefoglalók:
BO – HIO: A kicsit tartalékos BO fogadta a HIO csapatát. A vendégek nagy elánnal kezdték a
meccset, teljesen más dimenzióban fociztak, mint eddig, mellyel a BO nem igazán tudott mit
kezdeni, csak futottak az eredmény után. Sokak szerint „mintha a BL döntőt játszanák”…fejfej mellett haladtak egymás mellett a csapatok, kiegyenlített, izgalmas találkozó volt. Két
perccel a vége előtt 4:4-re egyenlített a BO kitámadtam, nem elégedtek meg a döntetlennel,
és mérkőzésen remeklő Németh K. - Antal T. páros kontrája sikerrel végződött, így kialakult
a 4:5-ös végeredmény. Úgy látszik a két Szabó nélkül nem tud nyerni a BO. Gratulálunk a
HIO-nak, nagyon lelkesen küzdöttek!
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MMO SMART FC – FTC: A veretlen FRADI az MMO otthonába látogatott, a papírforma sima
vendég győzelmet mutatott, azonban nagyon göröngyös lett az a győzelem felé vezető sima
út. A SMART csapat harcosai nagyon jól kezdték a meccset, meg is szerezték a vezetést. A
kiélezett küzdelem végéhez közeledve, még döntetlen (2:2) volt a mérkőzés állása, és sajnos
az utolsó másodpercekben megszerezték a zöld-fehérek a győzelmet jelentő találatot. Mint
már többször, most is csak megtépkedtük az „zöld sasok” tollait, nem sikerült megállítani
szárnyalásukat…talán majd a SALES-nek összejön.
PESTI-RÉGIÓ – SALES: A hiányos SALES volt a tartalékos pestiek ellenfele, mindkét csapat 66 fővel mérte össze tudását. A kicsit indiszponált régiósok kapták az első gólt -, melyet
Theisz Á. jegyzett-, de néhány perccel később jött is Sturcz N. válasza. A többi helyzet
azonban mindkét oldalon kimaradt egészen a második játékrész derekáig, amikor egy
begyakorolt szöglet kombinációt követően Sámson G. bombázott kapásból a felső sarokba.
Most a SALES-nek jött ki a lépés, és megnyerték 1:2-re a múlt heti meccs visszavágóját.
KSG – NŐI FUTSAL: A KSG játékosai egy nagyon hiányos lány csapattal találták szemben
magukat, bár a félidőben csak 1:0 volt az eredmény, egy nagyon egyoldalú mérkőzésnek
lehettünk szemtanúi. A második játékrészben Danyi N. megszerezte második gólját, mellyel
szertefoszlottak a lányok reményei. Az utolsó percekben Tóth G. végzett el egy
oldalberúgást a saját kapujánál, melyet a csodakapusuk Vincze A. visszapasszolt neki;
„Anikó, szerinted át tudom ívelni a kapuson a labdát?”, és a mondatot követően egy David
Beckham-et megszégyenítő egész pályás átemeléses gólt láthattunk. Ez a gól méltó
befejezése volt a fordulónak, és egyben a 10. játékhét góljának is választottuk.

9. forduló

2014. február 6. 17:45-18:25

1. BO

6. MMO SM

9. forduló

2014. február 6. 18:30-19:10

1. BO

4. SALES

9. forduló

2014. február 6. 19:15-19:55

3. PESTI-RÉGIÓ

4. SALES

9. forduló összefoglalók:
ELMŰ válogatott – FTC: A múlt heti vereségért próbáltak visszavágni a fiaink. Ennek
megfelelően jobban is kezdtük a meccset, sőt már a félidőben négy gólt lőttünk, igaz egyet a
saját kapunkba. A mérkőzés képe a második félidőben sem változott meg, végig jobbak
voltunk, így végeredményben 4:2-re nyert a csapatunk úgy, hogy a FRADI egy gólt sem lőtt.
(Gólszerzőink: Sturcz N. 3 az ellenfél kapujába, 1 a sajátba; Schóber K. 1 az ellenfél kapujába,
1 a sajátba)
BO – MMO SMART FC: Egy igen izgalmas, de sportszerű meccsen 5:3-ra nyert a BO, de az
MMO a mérkőzés újrajátszását kérte, mivel nemcsak a nevezett játékosok vettek részt a
küzdelemben.
BO – SALES: Mivel a BO létszáma a betegségek miatt igencsak megcsappant a fordulóra (,de
nem akartuk a mérkőzést elhalasztani), így a két csapatkapitány megegyezett, hogy 4+1-ben
játsszák le a meccsen. (Köszönjük a Fair Play szellemet a SALES-nek!) A BO irányította a
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meccset, és a félidei 0:0-t követően szinte felrobbantak a kapuk, de többször rezgett a
SALES hálója, így a 4:2-es BO győzelemmel köszönték meg egymásnak a játékot a csapatok.
(Bár a SALES focista keménységét a BO fiai kicsit nehezményezték.)
PESTI-RÉGIÓ – SALES: A SALES már a második meccsét játszotta, talán ennek is köszönhető
a tőlük nem megszokott kicsit gyengébb teljesítmény. A pestiek azonban kirobbanó
formában vannak, így ezt a meccset is megnyerték Sturcz N. és Hegedűs Á. góljaival
végeredményben 4:2-re.

8. forduló

2014. január 30. 17:45-18:25

3. PESTI-RÉGIÓ

6. MMO SM

8. forduló

2014. január 30. 18:30-19:10

2. HIO

4. SALES

8. forduló

2014. január 30. 19:15-19:55

1. BO

7. NŐI FUTS

8. forduló összefoglalók:
ELMŰ válogatott – FTC: Az elmaradt mérkőzés időpontjában 17:00-tól rendeztük egy már
szokásos FRADI elleni meccset. A kiegyenlített első percek után a zöld –fehérek lőtték az
első gólt, és sajnos a másodikat és a harmadikat is. Ez azonban nem szegte kedvét a
mieinknek és a második félidőben feljebb tolták a védekezés vonalát, így sikerült ugyan
néhány gólt elérni, de a FRADI is jól vezette a kontráit, és végeredményben 4:6-tal maradtak
alul fiaink.
PESTI-RÉGIÓ – MMO SMART FC: Az igencsak jó formában lévő pestiek ellenfele a botladozó
MMO lett volna, de sajnos nem tudtak kiállni, így a 3 pontot a régió zsebelte be.
HIO – SALES: A HIO a SALES-t fogadta, és a hazai pályán igencsak megnehezítették a
dolgukat, egy kiegyenlített küzdelemben azonban a SALES győzött 2:1-re.
BO – NŐI FUTSAL: Az igencsak tartalékos BO a lányokkal mérkőzött meg. A mérkőzés előtti
pillanatokban azonban kiderült, hogy a hölgyeink csak három fővel tudnak pályára lépni, így
egy kicsit megerősített női csapat vette fel a harcot a BO fiaival. A többek között Sturcz
Norbival kiegészült „tökös csajok csapata” körbefutotta az ellenfelet, sőt 2:3-ra le is győzték
az emberhiánnyal küzdő BO-t. Mivel nem a nevezett játékosok szerepeltek a női csapatban,
így a BO a meccs újrajátszását kérte. (Az újrajátszás végeredménye 5:3 a BO javára.)

7. forduló
7. forduló
7. forduló

2014. január 23. 17:00-17:40
2014. január 23. 17:45-18:25
2014. január 23. 18:30-19:10

3. PESTI-RÉGIÓ
1. BO
5. KSG

8. FTC
4. SALES
6. MMO SM

7. forduló

2014. január 23. 19:15-19:55

2. HIO

7. NŐI FUTS

7. forduló összefoglalók:
PESTI-RÉGIÓ – FTC: Az éllovas FRADI a pestiek
csapatával mérte össze tudását. Nem
9

bizonyultak gyengébbnek a fiaink, sőt már az első percekben megszerezték a vezetést,
melyet nem sokkal később meg is dupláztak. Érett a forduló meglepetése! Azonban a zöldfehérek nem adták könnyen a „bőrüket”. Rohamozták a kapunkat, bár hősiesen küzdöttek a
harcosaink (még a testi épségüket is kockáztatva), néha mégis keletkezett rés a pajzson. A
második játékrészben a FRADI sort cserélt, a r(l)égiósaink sajnos már nem tudtak lépést
tartani az ellenféllel, így 2:3-mal kicsit elkedvtelenedve hagyhatták el a pályát. Azonban
kijelenthetjük, hogy a leghősiesebben harcoló ELMŰ-s alakulatot láthattuk a „nagy Góliát”
ellen küzdeni, büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk mindkét csapatnak, igazán izgalmas
meccs volt.
ELMŰ válogatott – FTC: Az elmaradt mérkőzés időpontjában gyakorlásképpen egy ELMŰ-s
csapatot állítottunk ki a FRADI ellen. Végre „megcselekedtük, amit megkövetelt a haza”! A
kiegyenlített első percekben Tóth G. (aki később a 3. gólunk szerzője lett) előkészítése után
a válogatottunk Lábár A. góljával megszerezte a vezetést, melyet sajnos nem sokáig tudtunk
megőrizni. Azonban a bekapott góltól csak aktívabb támadójátékot produkáltunk, és még
kétszer kapitulált az FTC védelme. Az utolsó percekben már csak az eredmény megtartása
volt a cél, és most a védőink is jelesre vizsgáztak, így végeredményben ELMŰ – FTC 3:1!
Gratulálunk játékosainknak!
KSG – MMO SMART FC: A KSG diktálta a mérkőzés ritmusát, a MMO csak próbálta behozni a
lemaradást. Az 1:0 előnyt még sikerült a SMATR csapatnak kompenzálnia, a 2:1-et azonban
a 3:1-es részeredmény követte. Ezután már csak szépíteni tudtak a méréstechnika fiai, így
végeredményben bejött a papírforma, győzött a KSG.
HIO – NŐI FUTSAL: A HIO bicskája majdnem beletört a lányok elleni küzdelembe, hiszen már
a mérkőzés elején megszerezték a közkedvelt csajok a vezetést, sőt néhány perccel később
0:2 volt az állás. Igazi meglepetés volt kibontakozóban. A HIO azonban megrázta magát, és
sorra lőtte a gólokat, melynek következtében 5:3-mal köszönhették meg egymásnak a
sportszerű küzdelmet a csapatok.

6. forduló
6. forduló
6. forduló

2014. január 16. 17:00-17:40
2014. január 16. 17:45-18:25
2014. január 16. 18:30-19:10

1. BO
2. HIO
4. SALES

8. FTC
3. PESTI-RÉG
5. KSG

6. forduló

2014. január 16. 19:15-19:55

6. MMO SMART FC

7. NŐI FUTSA

6. forduló összefoglalók:
BO – FTC: A veretlen FRADI-val most a BO csapata találta szemben magát, sejtettük, hogy
nem lesz könnyű dolguk. Termeszétesen a zöld-fehérek kezdték magabiztosabban a
meccset; a BO meglepő módon alakította ki egymás után a ziccereket, azonban az FTC
hálóőrén nem lehetett kifogni. A számos kihagyott helyzet, mind tudjuk megbosszulja
magát. Ez most sem történt máshogy, legalább három góllal kellett volna vezetnie a BO-nak,
azonban a félidőben mégis 0:3-mal fordultak a csapatok. Az „önbizalom szegénnyé” vált BO
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csapatának lelkesedése nem hagyott alább, sőt megcsillant a remény, amikor egy taktikai
szabálytalanságot követően a FRADI kapusa 2 perces kiállítást kapott. A kapuscserét
követően a szabadrúgás azonban csak a kapufán csattant, sőt a következő ajtó ablak helyzet
is kimaradt. Bár a kapus visszaérkezése előtt sikerült Csipetics A. góljával szépíteni, de ez
nem kárpótolta a kihagyott helyzeteket. 1:3-nál a BO kockáztatott, kitámadt, de a helyzetek
most is kimaradtak, eltűnt a BO lelkesedése, sőt a FRADI még kétszer betalált.
HIO – PESTI-RÉGIÓ: A HIO kezdte jobban a meccset és már a mérkőzés elején megszerezte a
vezetést. Az 1:0-s állás egészen a második félidő elejéig tartott, eddig a HIO jól tartotta
magát illetve a PESTI-RÉGIÓ mintha nehezebben vette volna fel a ritmust. A második
felvonás kb. 5. percétől azonban teljesen megváltozott a mérkőzés képe, a pestiek
megfordították az állást. 1:2-nál kitámadt a HIO, melyből a régió csapata kovácsolt előnyt,
hiszen sorra lőtte a gólokat, így végeredményben 1:5-tel köszönték meg egymásnak a
sportszerű játékot a csapatok.
SALES – KSG: A forduló másik rangadóján még soha nem látott eredmény született. A SALES
egymás után alakította ki a helyzeteket a biztonsági játékot játszó KSG csapata ellen,
azonban nem sikerült áttolni a gólvonalon a labdát, volt mikor az utolsó pillanatban
mentettek a védők. A sok kihagyott SALES helyzetet egy kicsit kevesebb KSG ziccer követett,
azonban gólokról nem tudunk beszámolni, így egy izgalmas 0:0-val hagyták el a pályát a
csapatok.
MMO SMART FC – NŐI FUTSAL: A lányok ellenfele a SMART csapat volt, bár mintha egy
kicsit túltaktikázták volna a meccset. Az MMO már két góllal is vezetett, a NŐI csapat
azonban mégis felzárkódott (bár mintha a fiaink túl óvatosan „ütköztek” volna a lányokkal),
így megszerezve első pontjukat 3:3-ra szépítették a meccset. Gratulálunk nekik!

5. forduló

2014. január 9. 17:45-18:25

5. KSG

8. FTC

5. forduló

2014. január 9. 18:30-19:10

2. HIO

4. SALES

5. forduló

2014. január 9. 19:15-19:55

3. PESTI-RÉGIÓ

7. NŐI FUTSA

5. forduló összefoglalók:
KSG – FTC: A KSG nagyon szervezetten állt fel, a FRADI sokáig nem tudott mit kezdeni a
betömörülő védelemmel, azonban egy szélen elfutást követően a keményen bepasszolt
labda utat talált a KSG hálójába. 1 gól nem gól, gondolta a FRADI, és néhány perccel később
már meg is duplázták az előnyt. Azonban Tóth G. egy rögzített szituáció, egy sarokrúgás után
kb. 8 méterről fejelt a kapufa tövéhez (melyet a forduló góljának választottunk), úgy hogy a
FRADI kapusa mozdulni sem tudott. A KSG erőre kapott, nem adták fel a fiaink és még a
térfélcsere előtt egyenlítettek Danyi N. góljával, 2:2! A második játékrészben sajnos a FRADI
dominált, próbálták még jobban járatni a labdát, - bár mintha a KSG is többet kockáztatott
volna – és ennek meg is lett az eredménye, hiszen még két gólt szereztek a játékrész
derekáig. Így 2:4-es állásnál megállítottunk, hogy „ez már nem lesz 2:2”! Gratulálunk a KSG11

nek, hősiesen helyt álltak, remekül fociztak.
ELMŰ válogatott – FTC: Az elmaradt HIO-SALES meccs alatt egy tartalékos ELMŰ csapat és
az FTC játszottak egy barátságos mérkőzést. Sokáig csak kóstolgatták egymást a csapatok,
bár érződött a FRADI fölénye, mégis nehezen szerezték meg a vezetést. A KSG-PESTI RÉGIÓBO csapatokból összeállt ELMŰ csapatunk azonban nem tántorodott meg, Sturcz L. ziccerbe
került és nem tudott hibázni, így 1:1-gyel fordulhattak a csapatok. A második játékrész is
kiegyenlített küzdelmet hozott, a zöld-fehérek lőtték az első gólt, de néhány perccel később
már nem számított, hiszen Sturcz N. - meghúzva a szélen – a kapuba bombázott. Sőt 2:2
után inkább az ELMŰ előtt adódtak lehetőségek, de ezt Klusóczki B. sajnos nem tudta
értékesíteni.
PESTI RÉGIÓ – NŐI FUTSAL: A közkedvelt NŐI csapat ellen most a PESTI RÉGIÓ vette fel a
kesztyűt. Mint tudjuk nem is olyan egyszerű a lányok ellen játszani, ezt most is
bebizonyították, hiszen sokáig 0:1 volt a mérkőzés állása. Azonban a „Sturcz-ok éjszakáján” ,
ahogy az előző meccsen is, ismét csak ők szereztek gólt. Norbi a megszokott agresszióval, 3
lányon átmenve lőtte be az egyenlítő gólt. Laci pedig a tőle megszokott jéghideg
profizmussal helyezte el a labdát a gólvonal mögött, melynek következtében ismét a lányok
maradtak alul.

4. forduló
4. forduló

2013. december 12. 17:45-18:25
2013. december 12. 18:30-19:10

2. HIO
4. SALES

5. KSG
6. MMO SMA

4. forduló

2013. december 12. 19:15-19:55

7. NŐI FUTSAL

8. FTC

4. forduló összefoglalók:
HIO – KSG: Az MMO-t verő HIO fogadta a „botladozó” KSG csapatát. Azonban végül
beigazolódott a papírforma, egy izgalmas mérkőzésen a KSG nyerte a meccset 2:1-re.
SALES – MMO SMART FC: A forduló meglepetése, a gyengén kezdő MMO megmutatta igazi
erejét, hiszen parádés meccsen verte a füvön bajnok SALES csapatát. A következő
ellenfelének sem lesz könnyebb dolga.
NŐI FUTSAL – FTC: Rendkívüli találkozón, egy igazi futsal mérkőzésen (4+1-ben) a Fradi most
sem tudott hibázni, hiszen 6:2-re verte a lányokat.

3. forduló
3. forduló

2013. november 28. 17:00-17:40
2013. november 28. 17:45-18:25

1. BO
2. HIO

5. KSG
8. FTC

3. forduló

2013. november 28. 19:15-19:55

4. SALES

7. NŐI FUTSA

3. forduló összefoglalók:
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BO – KSG: A kissé tartalékosan felálló KSG (Tóth G. hiányzott és még a mérkőzés elején
Orosz B. is csak melegített) ellen a BO teljes lendülettel kezdett, és az előrehúzódó védő
Szabó G. a kapufa tövéhez helyezte a labdát a 8. perc környékén. A 2. gól sem váratott
sokáig magára, hiszen egy spicces lövésből Szabó J. talált a kapuba. Majd az első játékrész
végéhez közeledve Szabó J. egy esernyőt követően az oldalvonalról átemelte Vincze A. felett
a labdát, melyet Csipetics A. fejjel értékesített. Így egy viszonylag egyoldalú félidő után, 3:0val fordulhattak a csapatok. A KSG összeszedte minden erejét és a 2. félidő elején a
kapujához szögezte a BO-t, de nem sikerült a kapuba találniuk, azonban a kontrákból a BO
előtt adódtak nagyobb lehetőségek. Sőt Szabó J. majdnem megszerezte a forduló gólját,
hiszen egy előreívelt labdát ollózva próbált a kapuba juttatni, a bravúros kapáslövés után
azonban a labda csak a kapufán csattant. Szebbnél szebb megoldások - a BO parádé - után
mégis a KSG talált a kapuba, hiszen Orosz B. egy oldalberúgásból visszakapott labdát spiccel
a rövid felsőbe bombázott. A lefújás előtt még sikerült egy gólt begyötörnie a BO-nak,
melyet a másik védő Schóber K. jegyzett.
HIO – FTC: Az első félidő a papírforma szerint alakul, hiszen már 0:2-re vezetett az FTC (bár
potyagólokkal, mert pl. a kapufáról visszapattanó labda Hosszú Z. hátáról lépte át a
gólvonalat). A második játékrészben is megvoltak a helyzetei a HIO-nak, de most is csak a
FRADI talált be (most már két szép góllal). Így végeredményben 0:4-gyel köszönték meg
egymásnak a sportszerű játékot a fiúk (bár mintha egy kisebb fajta belső feszültséget
véltünk volna felfedezni az FTC csapattagjai között…mintha akadozott volna a gépezet).
SALES – NŐI FUTSAL: A lányok ma is megnehezítették a fiúk dolgát, hiszen fej-fej mellett
haladtak a végső győzelem felé. A szervezettségük, a pontos passzjátékuk még mindig
irigylésre méltó. A 2:2-es félidei eredmény után már azt hittük, hogy a forduló meglepetését
fogjuk látni, azonban erre a SALES rácáfolt, mert még kétszer bevették a csajok kapuját. A
végeredmény ellenére gratulálunk a lányoknak, nagyon ügyesek voltak!

2. forduló

2013. november 21. 17:00-17:40

1. BO

3. PESTI-RÉGIÓ

2. forduló

2013. november 21. 17:45-18:25

2. HIO

6. MMO SMAR

2. forduló

2013. november 21. 18:30-19:10

4. SALES

8. FTC

2. forduló

2013. november 21. 19:15-19:55

5. KSG

7. NŐI FUTSAL

2. forduló összefoglalók:
BO – PESTI-RÉGIÓ: A BO kezdte nagyobb elánnal a meccset, az 5. perc körül meg is
szerezték a vezetés egy kapu elé passzolt labdából. Sőt még két gólt lőttek az első
játékrészben, melyet Csipetics A. jegyzett. A második félidő kicsit kiegyenlítettebb lett, már
csak egy gól született, melyet szintén a BO szerzett Szabó J. által.
HIO – MMO SMART FC: Kiegyenlített párharc, fej-fej mellett haladtak a csapatok a győzelem
felé. 2:1-es HIO vezetésnél büntetőhöz jutott az MMO, melyet értékesítettek is. Ezzel
azonban még nem volt vége a gólok sorának, hiszen Szász T. a lefújás előtt megszerezte a
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győzelmet a HIO csapatának.
SALES – FTC: Nagyon vártuk ezt a párharcot, hiszen a füves pályán diadalmaskodott SALES
vette fel a harcot a Fradi légiósaival. Az FTC irányította a meccset, de megvoltak a helyzetei
a SALES-nek is. Azonban még mindig gólra játsszák ezt a sportágat, és ebben a sajnos a
SALES maradt alul.
KSG – NŐI FUTSAL: A KSG kicsit idegenül mozgott a pályát, de ez érthető is, hiszen először
játszottak a lányok ellen. A női csapatunk azonban nagyon szervezetten tette-vette a labdát
(ahogy az tőlük megszokhattuk). A kiegyenlített küzdelemből azonban a KSG került ki
győztesen, Orosz B., Tóth G. és Vastag T. góljaival.

1. forduló

2013. november 14. 17:00-17:40

3. PESTI-RÉGIÓ

5. KSG

1. forduló

2013. november 14. 17:40-18:20

6. MMO SMART FC

8. FTC

1. forduló

2013. november 14. 18:20-19:00

1. BO

2. HIO

1. forduló összefoglalók:
PESTI RÉGIÓ – KSG: A forduló egyik meglepetése, bár a KSG kicsit tartalékosan állt fel,
hiszen hiányzott Tóth Géza és a kapus Vincze Anikó is. Az régi ELIT azonban teljes
létszámmal és erőbedobással kezdte a mérkőzést. A KSG védői nem tudtak mit kezdeni a
pestiek gyors játékosaival, főleg ezen a (füves pályához képest kicsivel) nagyobb játéktéren.
Végeredményben ez 5:2-t jelentett a PESTI-RÉGIÓ javára.
MMO SMART FC – FTC: Az egyik vendégcsapatunk bemutatkozó mérkőzése, melyben
parádézott a FRADI! Mintha csak egy csapat lett volna a pályán, az MMO csak nyomozta a
labdát. A zöld-fehérek szinte bevitték a kapuba a labdát, mintha a Barcelonát láttuk volna.
(Azonban az MMO kontrái is veszélyesek voltak, bár csak egy gólt sikerült szerezniük belőle.)
Az erőnlétben is komoly különbség volt a két csapat között, a SMART csapat sajnos ebben is
alulmaradt.
Már várjuk a csütörtöki meccset, reméljük a SALES sikeresebb lesz.
BO – HIO: A BO kezdte jobban a meccset és már az első percekben sikerült Csipetics
Attilának egy bal lábas lövéssel bevenni az ellenfél kapuját. A második BO gól egy szépen
kidolgozott Paveszka-Csipetics-Szabó háromszögből született, a HIO helyzetei azonban mind
kimaradtak. A mérkőzés képe a második félidőben sem változott (bár látszott a meccshiány
mindkét csapaton), így 4:0-val végződött a mérkőzés.

14

