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Keserédes készülődés a Békéscsaba ellen
nyur - 2020-03-13 08:04:55
A 28. fordulót rendezik meg a Merkantil Bank Ligában: a játéknap ezúttal szombat, hiszen március
15-e miatt vasárnap nem rendeznek bajnoki mérkőzéseket. A Szombathelyi Haladás – Békéscsabai
Előre FC találkozó 17 órakor kezdődik a Rohonci úton. A játékvezető Zám Zsolt lesz, segítői Bertalan
Dávid és Bede Tamás.
A vendégek jelenleg a 13. helyen állnak, 8-8 győzelem és döntetlen mellett eddig 9-szer kaptak ki.
Öt ponttal gyűjtöttek többet, mint a Haladás, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbszer játszottak.
Tavasszal még nyeretlenek: a Vasas otthonából elhoztak egy pontot (0–0), majd hazai környezetben
kétgólos előnyt szórtak el a Nyíregyháza ellen (2–2, gólszerzők: Lukács és Király). Az MTK
vendégeként is jók voltak egy pontra (1–1, Pantovics talált be), ám Békéscsabán nem tudták
legyőzni a gyengécske Vácot (0–0). A négy iksz után két hete Budafokon 3–2-re kaptak ki (Lukács és
Gréczi voltak a találataik szerzői). Mindez azt jelenti, hogy legutóbb december 8-án tudtak három
pontot begyűjteni, akkor Tiszakécskén nyertek 1–0-ra.
Ősszel a Kórház utcában 2–2-t játszottunk a lilákkal: Hursán büntetőgóljával ők vezettek, de Szalay
Szabolcs egyenlített még a szünet előtt. A hajrában Pantovics góljával ismét előnyhöz jutottak, de
Medgyes Zoltán erőszakossága és Mészáros Márk öngólja a Hali egyenlítőgólját eredményezte.
A Haladás remek formában van: hat tavaszi meccsén veretlen, három-három győzelem és iksz a
mérleg. Mindössze két kapott gól van a nevünk mellett, kilencszer pedig betaláltunk. A következő öt
meccsből négyet hazai környezetben játszunk – de azt még senki nem tudja megmondani, ebből
mennyi lesz nézők nélkül. Egész egyszerűen hihetetlen milyen szerencsétlenségek érik még a zöldfehéreket… Mátyus János csapata már a vonal fölé került a Soroksár elleni győzelemmel, és most
mindent el kell követni azért, hogy távolodjunk is a veszélyzónából.
A találkozót a Szombathelyi Televízió élőben közvetíti, aki nem lesz TV-közelben, kattintson a
www.sztv.hu oldalra, ugyanis ott is követhető lesz a meccs.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

