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Labdarúgó Megye III. - Északi csoport – tartalék 6. forduló: 

 

              Kesztölci SE  -  Almásfüzitői SC  

             3 – 4   (2 – 2) 

 

Gólszerzők:   -  Pantinchin M. 2, Udvardi I., Tóth R. 

 

Berlik Zsolt, edző:  -  Nagyon nyögvenyelős győzelem volt. A 

három elhozott ponton kívül nem sok pozitívumot tudnék elmondani. A sérülések 

egyre szaporodnak, de aki látta a kesztölci csapatot a mai napon az joggal 

mondhatja, hogy hat góllal kellett volna nyernünk. 

 

Falu L.  5:   A kevés alvás meglátszott rajta, az egyik gólban benne volt 

Pentz G.       5-2=3:  A buta kiállítása előtt is indiszponáltnak tűnt 

Kovács T.        5:  Szokásos egyszerű, ám hatékony teljesítmény 

Mészáros A.     5:  Sokat futott, de kezd rajta is látszani az edzések hiánya 

Tóth L.             5:  Küzdött sokat, kicsit agresszívebben 

Stevlik P.          5:  Időnként jó passzok, lemozgások, de az erő hiányzik 

Dián Á.             5:  A szombat éjszaka nyomait felfedezhettük a teljesítményén 

Tóth R.   6:  Sérülten játszott második félidőben, de így is fontos gólt lőtt 

Nagy Z.            6:  Több poszton bevethető, nagy szükség van rá 

Pantinchin M.   6:  Két gól, de lehetett volna öt is… 

Udvardi I.          5:  Fontos gól, de a támadókkal nem mindig értette meg magát  

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Schaffer G.       5:   Feladatát ellátta, különösebb gond nem volt 

Réti T.               5: A szombati turné után, vasárnap édes a pihenés. csak ne a pályán 

Berlik B.           6:  Nagyon jól szállt be. sokat szerelt, agresszívan, lelkesen játszott   

Diák I.               5:  Tíz percet volt a pályán   
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Labdarúgó Megye III. Északi csoport – 7. forduló: 

 

            Epöl-Máriahalom   - Almásfüzitői SC  

                             0 – 1     (0 – 0) 

 

Gólszerző:  -  Balázs A. 

 

Illés László, vezetőedző: - Nagyon nehéz mérkőzésre 

számítottam, ami be is jött, mivel az ellenfél kapusa jó napot 

fogott ki, de a csapat küzdeni tudásból jelesre vizsgázott. 

 

 

Deres G.   6:  Kapott gól nélkül hozta a meccset, ennél többet nem tehetne 

Herczeg K         6: A mérkőzés előtt még bizonytalan volt, de aztán belejött a játékba 

Móricz L.       7:   Magabiztos játéka kellett a sikerhez 

Szalai A    7:  Rengeteget dolgozott, és ezzel nagy hasznára volt a csapatnak 

Kustánczi J.      6:  Túl hamar összeszedte a sárga lapját, nem igazán bírt az emberével 

Nagy A.             6:  Ez nem az ő meccse volt, pedig nagyon akart 

Balázs A.          7:  A tabella élére lőtte a csapatot 

Kálmán P.        6:  Sajnos ő is nagyon változóan teljesített ma 

Kolompár I.     6:  Sokat futott, de a labdakezelése nem volt megfelelő 

Balázs K.          6:  Tud ő ennél többet is... 

Szabados J.       6:  Középpályán jól védekezett, így hasznos volt 

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Kiss J.              5:  Most nem tetszett a játéka 

Major P.         6:  Jól szállt be a játékba 

Nyári J.           6:  Sajnálom, hogy nem adták meg a szabályosnak tűnő gólját 

 


