
Bate Borisov - MOL Vidi, egy kihagyott lehetőség? 

A mérkőzés kritikája  

 

Mint - gondolom - előttetek is ismert, a MOL 
Vidi, Székesfehérvár labdarúgó csapata jelenleg 
az Európa Ligában érdekelt és tegnap, 2018. 
november 29-én a Fehérorosz Bate Borisov 
otthonában játszott visszavágó mérkőzést. A 2-
0-ás vereség annak fényében, hogy az első 
összecsapáson itthon is ennyi lett az eredmény, 
nem meglepő, de az első vereség után történtek 
bíztató dolgok. Például a görög PAOK együttesét 
oda-vissza megvertük és ez hatalmas reménnyel 
töltött el mindenkit, nagy várakozással ültem le az összecsapás közvetítése elé. 

Az első tizenöt perc hatalmas Bate fölénnyel telt. A MOL Vidi játékosai pontatlanul passzoltak, a csapat 
tagjai sajnos több labdát adtak el, mint az Adidas. Nem éreztem a csapaton az átütő erőt, halovány 
volt a középpálya, az ellenfél lehengerelte az együttest. A 22. Percben szöglethez jutott az ellenfél. 
Vinicius lemaradt emberéről, aki szabadon tudott fejelni 6 m-ről a kapuba, 1-0. Ez felrázta egy kicsit a 
magyar csapatot, ezután több veszélyes akciót is vezetett. Ekkor sokkal jobb volt a passzok pontossága. 
A játék kiegyensúlyozottabbá vált, volt egyenlítési lehetőségünk, de a szünetre maradt az egy gólos 
hátrány. 

A második félidő elején a Bate továbbra is gyors támadásokat és sok kontrát vezetett, ezzel szemben 
a Vidi lassú megfontolt támadásokban gondolkodott, de az utolsó passzok nem jöttek össze. Sajnos 
továbbra sem éreztem a csapaton az átütő erőt, hogy képesek megfordítani a mérkőzést. Volt 
helyzetünk, de pontatlanságok, figyelmetlenségek miatt nem sikerült az egyenlítés, sőt a 85. Percben 
egy váratlan és buta védelmi hiba miatt megkapta a kegyelemdöfést a Vidi, 2-0. 

A meccs végén még hajtott a csapat a szépítő gólért, amit a 2. félidei játékuk alapján szerintem 
megérdemelt volna. 

Összességében a meccs nem volt túl izgalmas. A Bate lehengerlő játékára nem találta az ellenszert a 
Vidi. Most az az eset állt fenn, hogy bármivel próbálkozott is csapatunk, semmi nem jött nekik össze. 
Az Európa Ligában eddigi egyik legrosszabb teljesítményüket mutatták a srácok. Minden remény nem 
szállt még el, ha a Vidi képes lesz megverni a Chelsea-t, akkor még továbbjuthat a csoportból, ám ezzel 
a vereséggel nagyon lecsökkentette továbbjutási esélyeit. Az Európa Ligában mutatott teljesítményük 
azonban büszkeségre adhat okot, még ha nem is jutnak tovább. 

 

 


