LELÁTÓ
www.keruletufc.hu

A II. Kerület UFC információs magazinja

2020/II.

85. szám

Tornagyőzelem

Tartalom
2020. február
A hónap játékosai.
Melós február.
Sikeréhes fiaink.
Sok játékosunk lépett pályára.
Első nagypályás edzőmeccs.
Továbbjutottunk!
Tartalmas hétvégi elfoglaltságok.
Gyorsaságfejlesztés.
Képes beszámolónk.
Több fontos esemény.

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
m é r k ő z é s e k , t o r n á k e r e d m é n ye i
korosztályonként eltérően jelennek meg.
Kisebb korban számszerű eredmények
nélkül számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről, bajnokságban
szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)
már megjelennek a számszerű
eredmények is. Hónap képe: U11-es
csapatunk megnyerte korosztálya téli
futsal tornáját, így bejutott a budafoki
középdöntőbe, ahol méltóan képviselte
egyesületünket. Gratulálunk!

A hónap képe

A hónap játékosai - Február

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Melós február
A január-február az átigazolásokról is szólt. Meg természetesen a rengeteg
munkáról és végre hétvégénként is pattogott a labda.

Hiába mondom,
hogy a technika a fontos nem az erő
Hétről-hétre egyre nagyobb intenzitással dolgoztunk. Szerencsére a srácok
vevők voltak végig a kemény és alázatos munkára. Fejlődni akarnak. Egy jobb
tavaszt szeretnének és előrébb lépni mind a tabellán, mind a játékunkban.

Le se esik
Új érkezőink is vannak. Mariusz Maruyama már ősszel is itt volt, de meg kellett
várni a téli átigazolási időszakot.
Érkezett hozzánk még: Viszolajszky Fülöp, Mózer Attila, Szilvási Levente,
Guzsalovits Bende… és Töreki Zalán januártól az u17-ből átkerült az u19-s
keretbe hozzánk.
Zalán kora ellenére egyre érettebb játékot mutat, hétről-hétre szépen fejlődik.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Február számokban:
Kerület Ufc u19 – Gázgyár u19 8:0
(Márkó, Kristóf 3, Nagyi, Zalán, Elias, Niko)

Mindannyian, sztárok vagyunk :D

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Kerület Ufc u19 – CsHC u19 3:6
(Nagyi, Kristóf – büntető, Donát)

Minek nyújtani Laci bá?
Kerület Ufc u19 – Budakalász u19 4:1
(Fülöp, Kristóf 2, Attila)
Kerület Ufc u19 - Tabán Lc (BLSZ 3. osztály, felnőtt) 2:1
(Elias, Donát)

Persze, hogy mellé

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Nagy fegyvertény a Blasz-3-as csapat legyőzése. Jó volt látni azt az érett,
taktikus, önbizalommal teli, kommunikatív játékot, amit a srácok a pályán
mutattak. Feltették a lécet saját maguknak ezzel a meccsel.
Innen ez a minimum!!!!
Banka László

Tolódjál!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek

Volt aki már itt cserét kért :D

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
U17-es fiaink az előző hónapban minden hétvégén vagy Szentendrén, vagy
Budakalászon, valamint Mogyoródon töltötte szombati napjait, hogy egyesületünk
címerére és színeire dicsőséget hozzon.

Futsal
Két csapatunkból az egyik, csoportjából 100%-os mérleggel jutott tovább és
mehetett a következő körbe, vagyis a negyeddöntőbe.

Gólöröm

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Büszkén állíthatom, hogy félelmet, és magukat nem kímélve vágtak neki a
negyeddöntőnek, telis-tele futsal csapatok ellen.

Támadás

Egyedüli nagypályás labdarúgókként itt is helyt álltak fiaink, hiszen három
mérkőzésből egyet megnyertek, a másik két összecsapáson pedig hősiesen
küzdve, 1-2 góllal maradtunk csak alul ellenfeleinkkel szemben.

Vége
A srácok természetesen csalódottak voltak, de mi büszkeséggel értékeltük téli
futsal teljesítményeiket, hiszen szép játékkal, futsal csapatokat maguk mögé
állítva hoztak jó hírnevet egyesületünknek. Köszönjük az élményt fiúk, nagyon
büszkék vagyunk mindkét csapatunkra!!!

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Folytatva téli felkészülésünket, ebben a hónapban 4 edzőmérkőzést játszottunk.

Kispad
Egyet idegenben a Budatétény u19-es csapata ellen, ahol győzelmet
ünnepelhettünk.

Párharc

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Ezt követően három hazai mérkőzés várt fiainkra. Először a fejér megyei Iváncsa
KSI u17-es csapatát láttuk vendégül, ahol szoros mérkőzésen végül 6:5-re
nyertük meg második mérkőzésünket is.

Helyzet
Előző héten vasárnap két meccset is játszottunk itthon, Budaörs ellen délelőtt,
akik ellen sajnos vereséget szenvedtünk, de több olyan pozitív dolgot is láttunk a
srácoktól, ami bizakodásra ad okot és segíti a felkészülésünket.

Fejes

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Délután másik csapatunkkal Budatétény II. számú felnőtt csapata ellen küzdöttek
becsülettel játékosaink és a szoros, hajtós első félidőt követően végül 7:3-ra
győzedelmeskedtünk. Nagyon örültünk, hogy felnőttek ellen ilyen szervezetten
és erőnlétileg kimagaslóan teljesítettünk. Szép volt fiúk.

Arcok

Még vár ránk egy edzőmérkőzés, mielőtt kezdődne a bajnokság.
Március 7-én hazai pályán fogadjuk a Kelen csapatát. Reméljük, hogy az őszi
döntetlen után, hazai pályán itthon tartjuk a három pontot és haladunk tovább
céljaink eléréséért. Köszönjük a szülők támogatását és azt, hogy minden
játékosunk feltüzelve és felkészülten érkezik meg akár idegenbeli, akár hazai
mérkőzéseinkre. Hajrá UFC, Hajrá u17!!! „ KETTŐ…HÁROM…UFC!!!”
Pálfi Ádám

Csere

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Februárban a téli futsalbajnokságok utolsó fordulója várt ránk. Bár mindkét
csapatunk többször szépen és motiváltan játszott, az előző szezonnal ellentétben
most nem sikerült bejutni a budapesti középdöntőbe. A kispályás meccseken
összesen 32 játékosunk lépett pályára, ami nagyon szép szám.

Csapatmegbeszélés
A nagypályás bajnokságaink márciusban folytatódnak, így februárban négy
edzőmérkőzést szerveztünk. Ezeken összesen 36 játékosunk bizonyíthatott, jó
volt, hogy a tétmeccsek előtt tudtunk gyakorolni erős ellenfelekkel. Sajnos ebben
a hónapban a betegségek miatti hiányzások száma igen magas volt. Október óta
nem volt ilyen kevés, szám szerint 7 százszázalékos edzésre járónk.
Február legjobb játékosa: BENE ATTILA
Februári mérkőzéseink:
BLSZ téli futsal U15, B-csoport:
3. forduló:
UFC: Csukárdi, Elek, Fodor, Kovács, Lázár, Magyar, Makovinyi, Pados,
Petki, Serafinovics, Szikorszky, Wittmann
1. II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli Barca Academy I 6–3 (2–1)
Gól: Szikorszky (8.), Petki (12.), Serafinovics (22., 27. – az elsőt büntetőből),
Wittmann (25.), Pados (32.)
Gólpassz: Csukárdi (12.), Szikorszky (27.), Wittmann (32.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
2. II. Kerület UFC–CSHC 94 I 1–3 (0–3)
Gól: Magyar (37.)
Sárga lap: Magyar (10.), Elek (30.)
3. II. Kerület UFC–Soroksár SC II 4–2 (2–1)
Gól: Lázár (3.), Magyar (8.), Wittmann (25.), Makovinyi (30.)
Gólpassz: Csukárdi (3.), Szikorszky (8.), Lázár (25.), Wittmann (30.)
Sárga lap: Wittmann (27.)
UFC-helyezés: II.

Zseniálisan futsaloztunk

BLSZ téli futsal U15, F-csoport:
3. forduló:
UFC: Bene, Borbás, Bóday, Fazakas, Kováts, Krant, Lekli, Lukics, Rahóty,
Szabó
1. II. Kerület UFC–Grund FC 4–2 (2–2)
Gól: Fazakas (12., 20.), Krant (24.), Bóday (29.)
Gólpassz: Kováts (24.), Krant (29.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
2. II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli Barca Academy III 4–12 (2–8)
Gól: Borbás (2.), Lekli (8.), Kováts (23.), Bene (26.)
Gólpassz: Rahóty (2., 8.), Lekli (23.)
3. II. Kerület UFC–Őrmező SE 5–2 (1–1)
Gól: Bene (12., 37.), Szabó (25.), Kováts (33.), Krant (35.)
Gólpassz: Szabó (12.), Rahóty (25.), Lekli (33.), Lukics (35.), Bóday (37.)
UFC-helyezés: IV.
Edzőmeccsek:
II. Kerület UFC–Budafoki LC
UFC: Kovács (Fodor, 50.) – Bélai Be., Serafinovics (Kühne, 72.), Petki, Makovinyi
(Szőke – a szünetben) – Ludvig (Szabó M., 50.), Bélai Ba. (Pados, a szünetben),
Szikorszky – Csukárdi (Elek, 50.), Kühne (Ludvig, 60.), Lázár (Magyar, a
szünetben)
II. Kerület UFC–Kelen SC
UFC: Solti (Illyés, a szünetben) – Krant, Wittmann, Szabó M., Kováts (Vitényi, a
szünetben) – Szentiványi, Pados, Bene – Fazakas (Nagy, 50.), Kühne, Lázár
II. Kerület UFC–Újpesti Haladás
UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Bélai Be. (Keleti D., 60.), Wittmann,
Csukárdi, Makovinyi (Keleti Zs., a szünetben) – Pados (Szikorszky, 80.) – Magyar,
Ludvig (Bóday, 60.) – Szikorszky (Serafinovics, a szünetben) – Petki, Kühne
(Borbás, 60.)
Ritz Balázs

Jól nézünk ki

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Február 1-én rendezték Budaörsön az utolsó futsal fordulót a G csoportban. Két
mérkőzésen léptünk pályára, a fiúk nagyon elfáradtak, kevesen tudtak eljönni a
megmérettetésre betegség és elutazás miatt. Ráadásul a kapusunk, Jakab is
megsérült.

Bemelegítés

Öltözői pillanat

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Pozitívum volt, hogy a fiúk nem adták fel egy pillanatig sem és végig küzdöttek,
mintha 0-0 lett volna az eredmény. Örömteli, hogy Noé bemutatkozhatott, így elég
sok játékos pályára lépett futsalban is hivatalos mérkőzésen.

Utolsó futsal forduló

Február 9-én lejátszottuk első nagypályás edzőmérkőzésünket a Testvériség SE
ellen. Nagyon jó időben és pályán játszhattak a fiúk és nagyon élvezték a játékot,
óriási élmény volt számukra.

Nagy élmény volt

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Február 9-én részt vettünk az utolsó téli Bozsik tornán, sajnos itt is sok hiányzó
volt, de külön ki kell emelni azokat, akik eljöttek, Richter Márk, Aczél Máté,
Dormon Konrád, Méhes Csanád és Háda Bendegúz, óriási szívről tettek
tanúbizonyságot és óriásit küzdve álltak helyt a nehéz körülmények között.

Hihetetlen kis fickók!

A hónap közepén meghoztuk a kollégákkal a nehéz döntést, és kihirdettük a
nemzetközi tornára a fennmaradó négy helyet: Benedikty Benjámin, Gerecs
Marcell, Balogh Áron és Verschoor Benedek.
Február 15-én hazai pályán rendeztük az utolsó futsal fordulót a C csoportban.
Három mérkőzésen kellett volna pályára lépjünk, de sajnos a BVSC nem jött el. Itt
is egy cserével tudtunk kiállni, de ez nem nyomta rá a bélyegét a játékunkra.

Szünet

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Kezdődik
Február 22-én hazai pályán lejátszottuk a második nagypályás edzőmeccsünket
az Ócsa ellen. Sok olyan fiú lehetőséget kapott, akik nem léptek pályára az első
nagypályás meccsünkön, így már több mint harminc játékos megtapasztalhatta
ezt az élményt.

Jókedv

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Két fiú csatlakozott hozzánk a téli átigazolási időszakban, minket választott
Zsámbéki Jakab, aki a Pénzügyőrtől érkezett hozzánk, illetve Areniello Scharli
Dávid, aki még nem volt igazolt játékos.

Alig várjuk a kezdést
A hónap utolsó eseménye február 29-én lesz, a FIFA20 PlayStation bajnokság,
amelyre jelen pillanatban 14 fiú jelentkezett.
Kercsó Ábel

Sokan vagyunk

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Kit rejt az álca?

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Ismét mozgalmas hónapon van túl a csapat. Kezdeném a játékos mozgásokkal.
Brückner Berci szögre akasztotta a stoplist és más sportágban tervezi kipróbálni
magát. Bakó Ármin pedig egy másik egyesülethez igazolt. Ezúton is további
sportsikereket kívánunk nekik.

2020.02.01. UFC 1. futsal csapat
Vannak újonnan csatlakozó játékosaink is. Laki Sámson az UFC Focisuli
programból érkezett próba játékra, majd ezek után a felvétele mellett döntöttünk.
Pataki Döme a lurkó csapatból érkezett próba játékra, melyet sikeresen
abszolvált, így már ő is csapatunk tagja. Gratulálunk nekik!

A februári edzések célja a létszám előnyös támadások lejátszása, befejezése
volt. Itt főként a korosztály játékában dominánsan megjelenő támadásformákat,
játékhelyzeteket vettük górcső alá.
Csapatunk szinte minden tagja szerepelt tornán, melyről alább számolok be
részletesen.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Február hónap játékosa: Dajka Mihály

Peti
Események:
BLSZ Futsal torna, 1. csapatunk, 2. forduló 2020.02.01.
Résztvevők: Bakó Ármin, Albert Noé, Dajka Mihály, Juhász Huba, Rahimkulov
Megdet, Serestey Olivér, Szabóki Bende, Váradi Szabolcs
Mérkőzések:
II Kerület UFC 1 – Újpesti Futsal Club 3:1
II Kerület UFC 1 – Hidegkúti SC 4:2

Kispest Futsal SE ellen

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
BLSZ Futsal torna, 1. csapatunk, 3. forduló 2020.02.09.
Résztvevők: Albert Noé, Dajka Mihály, Juhász Huba, Rahimkulov Megdet,
Serestey Olivér, Szabóki Bende, Váradi Szabolcs, Kassai Szabolcs
Mérkőzések:
II Kerület UFC 1 – Gloriett 1 5:8
II Kerület UFC 1 – GERRZO 1 7:3

MFSE ellen
BLSZ Futsal torna, 2. csapatunk, 3. forduló 2020.02.08.
Résztvevők: Benkő Gellért, Fehér Ádám, Ferenczi András, Geresdi-Horváth
Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Mitropoulos Konstantinos, Samu-Nagy Ábrahám,
Vörös Ciprián

Mérkőzések:
II Kerület UFC 2 – Lőrincz United 16:0
II Kerület UFC 2 – ASI DSE 16:1

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
BLSZ Futsal torna, 3. csapatunk, 3. forduló 2020.02.01.
Résztvevők: Kecskés Ádám, Kovács M. Bendegúz, Lehőcz Bálint, Martin Hajdu
Péter, Pados Máté
Vereckey Mór
Mérkőzések:
II Kerület UFC 3 – Pestszentimrei SK 5:3
II Kerület UFC 3 – RKSK 1 3:3

Megbeszélés

Téli Bozsik torna, 3. játéknap 2020.02.09.
Résztvevők: Tóth Márton, Szentgyörgyi Ádám, Dulai Tibor, Varga Samu, Madzin
Zalán, Pipicz Máté, Lendvai Bátor
Ellenfelek voltak: III. Kerületi TVE, Simon Alapítvány, Hidegkút SC, Nagykovácsi
USE

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek

Csepeli torna U11 2020.02
Csepeli Utánpótlás SE U11-es teremtorna 2020.02.16.
Résztvevők: Benkő Gellért, Dajka Mihály, Geresdi-Horváth Donát, GeresdiHorváth Zalán, Samu-Nagy Ábrahám, Szabóki Bende, Ferenczi András, Albert
Noé, Mitropoulos Konstantinos

Várakozás

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Mérkőzések:
II. Kerület UFC - ESMTK 2:0
II. Kerület UFC - Csep Gól 2:1
II. Kerület UFC - Carvallho 1:0
II. Kerület UFC - Gerrzo (U10) 9:1
Helyezés: 1.

Eredményhirdetés
Edzőmeccs az Ikarus BSE korosztályos csapatai ellen (3x20perc)
2020.02.17.
Résztvevők:
U10: Onodi Mirkó, Kovács M. Bendegúz, Lendvai Bátor, Vereckey Mór, Kecskés
Ádám, Tomaj Dániel, Pásztor Zsigmond, Kézdi-Kovács –Boldizsár, Tóth Márton
U11: Fehér Ádám, Vörös Ciprián, Pados Máté, Makula Kristóf, Kassai Szabolcs,
Dechert Ábel, Martin Hajdu Péter, Lehőcz Bálint, Mitropoulos Konstantinos,
Rados Martin

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Futsal Budapesti Középdöntő
Résztvevők: Kecskés Ádám, Kovács M. Bendegúz, Lehőcz Bálint, Lendvai
Bátor, Lombard-Eszes Benedek, Martin Hajdu Péter, Onodi Mirkó, Pados Máté,
Pálfi Balázs, Vereckey Mór, Fehér Ádám
Mérkőzések:
II. Ker UFC - Kispest Futsal SE 1:4
II. Ker UFC - THSE-Szabadkikötő 3:10
II. Ker UFC - MFSE 2:3
Kovács Viktor

Győztesek

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Tartalmas hónap van a csapat mögött tele hétvégi elfoglaltsággal.

Tanácsadás

Kezdjük az edzéseknél, ahol az átadások és az átvételek alapjait próbálták
elsajátítani a srácok. Amit különféle játékokkal és gyakorlással színesítettek az
edzők.

Öröm

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
A hónap végén meg az UFC 10 próba jelvényei közül a passzolás ezüst jelvény
próbáján igyekeztek a srácok megmutatni, hogy mennyit tanultak a hónapban az
edzéseken.

Közös fotó

Ebben a hónapban került megrendezésre a hagyományos UFC Cup elnevezésű
rendezvényünk, ahol a 2011-es és a 2012-es korosztályba is részt vettünk a mini
barátságos tornán. Mindkét korosztályban nagyon jó hangulatú tornán, sok
pozitív dolgot láttunk játékosainktól, a kezdeti izgalmak után.
Két héttel később a Vasas KA meghívását elfogadva egy szindikátusi barátságos
tornán vettünk részt. Mind a 2011, mind a 2012-es csapat számára tanulságos
volt nagyon a torna, ahol a gyerekeknek a legnagyobb kihívást a külső
körülmények kizárása jelentette.

Vasasnál tornán

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
A hónapban a harmadik megmérettetés a 2011-es korosztály számára az UTE LA
elleni 2x50 perces edzőmérkőzés volt. Ahol első fontos dolog volt az
alkalmazkodás a még kevésbé megszokott borításhoz. Emellett két nagyon jó
felfogásban futballcentrikusan, mosollyal teli gyerekből álló csapat játszott
egymással, ahol mindenki a végén pozitív élményekkel távozhatott.

A csapat

A csapat már nagyon várja a tavaszt, a jó időt és Bozsik fesztiválokat, hogy minél
többet focizhassanak jó levegőn. Így vágunk neki a márciusnak CCC UFC!!!
Roller Dániel

Értékelés

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Az edzéseken több figyelmet fordítunk a futásos játékokra. Olyan helyzeteket
idézünk elő, amelyek fejlesztik a gyorsaságot, fordulékonyságot és a
robbanékonyságot. Ugyanezek esetében a labdavezetéses játékok és fogócskák
kapnak kiemelt szerepet. A gyerekeket a bátor labdatartásra és a cselezésre
biztatjuk. Ez az egyik fő szempont a játékokban és a mérkőzéses feladatoknál is.
A gyerekek nagyon ügyesek, fegyelmezetten és mégis örömteli hangulatban
telnek az edzések. Remek tavasznak nézünk elébe.
Hajrá,hajrá UFC!
Huczik Norbert és Perjési Lionel

Utolérhetetlen pillanatok

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek

Hogyan tovább?

Bajusz

CSAPATAINK

Junior

Játék

Kölyök

Labdavezetés

CSAPATAINK

Lurkó

Figyeljük az ellenfeleket

Középkezdés

CSAPATAINK

Manó

Nagy lövés

CSAPATAINK

Manó

Utánzó fogózunk

Katica

Harc a labdáért

CSAPATAINK

Felnőtt
Februárban több fontos esemény is volt a csapat háza táján, hiszen lezárult az
átigazolási időszak, a szezon is kezdetét vette, valamint a Budapest Kupa és a
Bajnokság is elindult.
Érkezők: Dudás András (Alcsútdoboz), Kajzinger Ákos (Budai FC), Messinger
Miklós (MTK Baráti Kör), Obring Werner (free agent), Somogyi Kevin (MTK Baráti
Kör)

Edzés
Távozók: Bagyinszki Kristóf (Újbuda/Szent István SE), Hercik Róbert (Lánchíd
FC), Mihalik Gábor (Közterület SE), Miklósi Gergely (ASR Gázgyár), Mohamed
Zeid (Testvériség SE II), Nyitrai Tamás (Újbuda/Szent István SE)
Természetesen a távozóknak sok sikert kívánunk és reméljük megtalálják a
számításaikat.
Az új igazolások közül többen már az ősszel is velünk készültek, így mondhatni
azonnal hadra is foghatóak majd, de mindenkire vonatkozóan azt mondhatom,
hogy gyorsan beilleszkedtek közénk.
A Budapest Kupa párharcból sajnos nem sikerült továbbjutnunk.
Izgalmas, jó mérkőzést játszottunk, ahol végig meccsben voltunk és több
alkalommal akár a vezetést is megszerezhettük volna, ám végül a hajrában 2 gólt
kaptunk, amire már nem érkezett válasz a részünkről, így elbúcsúztunk a Kupától.

CSAPATAINK

Felnőtt
Mindenesetre nagyon hasznos, tanulságos meccs volt és nagyon pozitív volt a
csapat végig, így van ugyan hiányérzet, mert közel voltunk a továbbjutáshoz,
mégis elégedett lehetek a csapattal, mert rengeteget fejlődött, volt tartása a
srácoknak, küzdöttek és nem mellesleg mindenki jól teljesített!
BUDAPEST KUPA: UFC – Testvériség 0 - 2
A Bajnokságban idegenben kezdtünk egy igencsak megújult THSE II. ellen.
Sajnos sok hiányzónk volt, így az átjátszási szabály miatt mindössze 1 cserével
kellett kiállnunk. A mérkőzés nem indult jól, lassan vettük fel a ritmust. Ez sajnos
meg is mutatkozott az eredményben, mert hamar hátrányba kerültünk. Ezt
követően szép lassan jöttek a helyzeteink, egyre többet birtokoltuk a labdát és
még a félidő vége előtt ki is egyenlítettünk. A második félidőben voltak helyzetek
mindkét oldalon, de gól már nem született.
BLSZ II. 16. forduló
THSE II. – UFC 1 – 1
A BLSZ III. küzdelmei csak március elején kezdődnek.
Február hónap legjobb játékosa: Porst Benedek
Erdő-Lahner Tas

Labdák

