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Egy góllal nyert a Haladás az Ajka ellen
nyur/fotó: emdézsé - 2020-08-26 21:19:09
Remek futballidő fogadta a játékosokat és a nézőket is a Merkantil Bank Liga 6. fordulójában. A
Szombathelyi Haladáshoz látogatott az FC Ajka. A vendégek a tabella élén kezdték a fordulót, és a
hazai közönség abban bízott, hogy a meccs után már csak egy pont lesz a differencia a két csapat
között, azaz a Hali legyőzi a Veszprém megyeieket.
Verpecz – Schimmer, Mocsi, Devecseri – Tóth D., Holdampf, Kiss B., Csilus, Németh Mi. – Szalay, Tóth
B. összeállításban futott ki a gyepre. Taktikus játékot láthatott a Rohonci út háromezres közönsége:
egyik csapat sem kockáztatott az égvilágon semmit sem. Az ajkaiak voltak bátrabbak az első
félórában, Verpecznek kétszer kellett védeni, és a szögletek is a mi kapunk jelentettek némi
veszélyt. Az első félidő hajrájában végre Hali-helyzeteket is láthattunk: Szalay alakított ki saját
magának egy helyzetet, miután betört balról a 16-oson belülre. Kiss Bence elé tálalt, aki a még jobb
pozícióban lévő Tóth Dávidhoz gurított. A Hali 3-asa futtából lőtt, de Horváth Tamás lábbal védett, a
kipattanó utáni pókfocit pedig a vendégek nyerték és tisztáztak. Az ajkaiak két fault és egy duma
miatt összeszedtek nagyon hamar három sárga lapot – talán érdemes lett volna „rájuk” játszani –
gondolhatták a „szakmai szemmel” a szurkolók a szünetben.

Haladás–Ajka 1–0. Kattintásra galéria nyílik. fotó: Mészáros D. Zsolt

A második félidőre Németh Milán-Bosnjak cserével futottunk ki, de nem ez hozta meg a fordulatot,
hanem pár perc múlva Medgyes Zoltán beállása. A villámgyors szélső elment a jobb szélen,
középreadását Szalay tette volna kapura, de az egy védőn felpörgött. Tóth Barna reagált
villámgyorsan, 7 méterre a kaputól nem a legjobban találta el, de a fals annyira benne volt a
lasztiban, hogy az a meglepett Horváth mellett a kapuba került, 1–0.
A játék képe ezek után sem változott, mi igyekeztünk minél feljebb védekezni, de azért az Ajka eleljutott a kapunkig, ám igazán nagy lehetőségük nem volt az egyenlítésre.
A Hali egy rendkívül taktikus meccset nyert meg, és továbbra is tapad az élbolyra. Az Ajka hozta
továbbra is a gyors futballját, de ezúttal a kapu előtt nem tudtak élesek lenni, így a Haladás egymás
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után második hazai találkozóját nyerte meg kapott gól nélkül.
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