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A Fradi után a Vidivel is ikszelt a Hali
nyur/fotó: emdézsé - 2020-07-25 21:53:50
Főpróbát tartott a Szombathelyi Haladás, méghozzá az NB I ezüstérmesével, a MOL Fehérvárral
játszottak a zöld-fehérek. Az időjárási körülmények nem a legideálisabbak voltak: péntekről
szombatra virradó éjjel mintegy 30 mm eső zúdult Szombathelyre, és ma is meg-megeredt, a meccs
időpontjában is csöpörgött.
Mátyus János a Verpecz – Schimmer, Mocsi, Németh M., Bosnjak – Csilus, Holdampf, Szekér, Jancsó –
Rácz, Simon A. tizenegyet küldte ki a pályára. A fehérváriaknál két korábbi Haladás-játékos volt a
kezdőben, Nyári Patrik és Funsho Bamgboye.

Haladás–Vidi. Kattintásra nagy galéria nyílik. fotó: Mészáros D. Zsolt

A 3. percben Holdampf nyitotta meg a lövések sorát, 23 méterről lőtt fölé, majd Németh Milán
próbálkozását is csak a labdafogó háló tudta megfogni. A 7. percben Rácz már kaput is talált, de
Rockov vetődve védett, ahogy a 14. percben Simon jobb alsóba tartó lövésénél is. Szűk fél óra
elteltével Rácz 33 méterről végzett el szabadrúgást, a léc alól ütötte szögletre a labdát a vendégek
kapusa. A 39. percben Holdampf életerős lövését ütötte oldalra Rockov, nagy védés volt. Az
ellentámadás során Bolla lövése felpattant Szekéren, veszélyesen vágódott a kapunk felé, de
Verpecz óriási bravúrral fölé pöckölte. A 43. percben a bal oldalon ment végig egy akció, a
középreadást Jancsó lőtte fölé. Jó iramú, helyenként jó színvonalú mérkőzést láthatott a kilátogató
1200 néző.
Szünetben a Vidi kilencet cserélt (Nyári és Pátkai maradtak), a Haliban Szekér kapott rúgást, a
helyére Tóth Dávid érkezett, így Csilus került be a középpálya védekező szekciójába Holdampf mellé.
Az 51. percben Hadzic lövését fogta Verpecz. A játék inkább a mi térfelünkre tevődött át. Az 58.
percben Rácz egy jó csel után adott középre, Simon 6 méteres fejesénél a bal oldali kapufa segítette
ki a Vidit. A 68. percben Rácz óriási lövésénél ujjheggyel tudott védeni Kovács Dániel, nem sokkal
ezután viszont a másik oldalon volt helyzet, Hadzic lőtt 17 méterről nem sokkal mellé. Hét perccel a
vége előtt Csilus bombázott 20 méterről fölé.
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Kiválóan szolgálta a felkészülést a mérkőzést: a két legmagasabban jegyzett magyar csapattal
ikszelt a Haladás.
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