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MAGYAR KUPA 2015 / 2016 SELEJTEZŐ - 2. forduló: 

 

             Almásfüzitői SC  –  Bábolna SE 

                           1 – 4     (0 – 3) 

 

Gólszerző:  Balázs A. 

 

Illés László, vezetőedző: Túlzottan tiszteltük az ellenfelet az 

első 45 percben, de szerencsére a második félidőben már 

bátrabban játszottunk, és fel tudtunk nőni az ellenfélhez. A 

jobbik csapat ment tovább. 

 

Deres G.  4:   sajnos az első gólban benne volt 

Major P.           4:   nagyon könnyen forgatták 

Mészáros A.     5:  a szélső védői nem támogatták, és így nagyon nehéz dolga volt 

Kálmán P.        5:  sajnos a fürge emberekkel nem igazán bírt 

Szabados  J.     5:  az akarással nem volt gond, a szíve a pályán volt 

Kiss J.               5:  voltak jó meg mozdulásai, de bátrabbnak kell lenni  

Balázs A.          6:  rengeteget ment, a végére egy kicsit el is fáradt 

Szalai A.    5:  2 perc híján ki bírta szöveg nélkül a meccset 

Bakos A.           5:  nem igazán bírta az iramot 

Ruzicska D.      6:  kellemes csalódás volt nekem 

Balázs K.          5:  volt már jobb meccse is, de legalább próbálkozott 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Horváth T.       4:  nem sok ideje volt, de abban is tudott volna többet is tenni 

Udvardi I.        4:  ezt a sebességet nem neki találták ki 

Kolompár I.     5:  jól szállt be a meccsbe, csak a gól hiányzott 

Pentz G.          0:  kevés időt töltött a pályán, de legalább megízlelte a magasabb osztályt 

Pantinchin M.   4:  10 perc nem volt elég hogy belelendüljön a játékba 
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Labdarúgó Megye III. Északi csoport – 3.forduló: 

 

             Ceferino Roma  – Almásfüzitői SC 

                          1 – 4    (0 – 3) 

  Gólszerzők:  Balázs A. 2, Balázs K. 2 

 

Illés László: - Nagyon gyenge játék, de győzelem. Kellett ez a 

részsiker, és nagyon bízunk abban, hogy feljebb tudunk 

kapaszkodni a tabellán! 

Deres G.  4:   a kapott  gólban benne volt 

Szabados J.      5:  sokat ment, de sok hibával játszott 

Móricz L.         5:   látszott rajta a kihagyás 

Mészáros A.     4:   sajnos nem az ő napja volt 

Kustánczi J.    5:   legalább ő benne volt tűz.. 

Kiss J.              4:   aki félti a lábát, az ne menjen fel a pályára 

Balázs A.         7:   messze a legjobb volt a pályán 

Szalai A.   6: végre fegyelmezett volt, de még a hibákat csökkenteni kell 

Kolompár I.    5: többet foglalkozik azzal, amit mondanak, minthogy a játékra figyelne 

Balázs K.         7:  a két góljának örülök 

Polgár I.          5:  bíztam  benne, de sajnos megsérült.Talán nem kellett volna játszatnom 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Mózes P.         4:  mintha egész este táncolt volna olyan fáradt volt 

Major P.         4:  sajnos megint sok hibával játszott 

Nyári J.          4:  a kispadon okos, a pályán gyenge 

Ruzicska D.   4:   meglepően rosszul játszott 

Udvardi I.      4:  igyekezett, de megint sürgette néha a játékot 

Kálmán P.     4:   lelkesen szállt be, de keveset találkozott a labdával 

Falu L.           5:   magabiztos volt 

 


