
Orosz Bianka, iskolánk 10.S osztályos tanulója nem csak kiváló röplabda játékos, de 
vérbeli sportrajongó is. Nemrég egy fehérvári felnőtt NB1-es rangadón vett részt, amiről 
aztán igazi, professzionális beszámolót készített. 

Székesfehérváron 2018.01.14-én délután négy órakor kezdődött a felnőtt férfi NB1-es 
mérkőzés. A találkozón a Székesfehérvári MÁV Előre SC és a Sümeg együttese csapott 
össze. A két csapat erőssége nagyjából megegyezett, így jó meccsre lehetett számítani. 

Nem kezdett jól a hazai csapat. Az első szettben 8:0 vezetéssel kezdett az ellenfél 
csapata, így a hátrányunkat nem tudtuk felhozni a szett végéig. Az első szettet a vendég csapat  
nyerte el. 

A folytatásban a székesfehérvári srácok kezdtek feljönni, de sajnos nem eléggé ahhoz, 
hogy egyenlíteni tudjanak. A második szettben szépen kezdtek a hazai kék mezesek, a feketék 
elbizonytalanodtak, de nem hagyták magukat. Az állás 8:7 lett a sümegieknek, kezdett 
izgalmassá válni a játék. Átvettük a vezetést, 12:11 lett az eredmény. Az ellenfél 7-es számú 
játékosa hálóba nyitott, ezzel mienk lett a nyitás, utána egy ásszal 14:12-re fordult az állás. A 
feketék vezetőedzője időt kért, ezzel megtörte a játékunkat, és így nyitást rontottunk. Egy 
hosszú labdamenet után 14:14 lett az állás. Cserét kértek a mieink, pályára lépett 2-es 
számban a Dunkanyartól érkezett Batári Csaba. Újabb időkérés következett a hazai csapat 
részéről. Kezdtek fáradni a játékosok, az állas 15:15. Egy remek nyitás után átvettük ismét a 
vezetést. A sümegiek egyre többet rontottak. Egy újabb ász a MÁV Előre SC 6-os számú 
játékosától. Csere a feketéknél, pályán a 2002-es születésű játékos. 20:15 a kékeknek, 
visszacsere a feketéknél, sikerült megszakítani a játékot, a sümegieknél a nyitás. Kezdtek 
felzárkózni, egyre többet rontottunk. Kikérte a második idejét a hazai vezetőedző. Az időkérés 
segített, mienk lett a pont. 22:19-nél nyitást rontottunk. A feketék részéről egy ász nyitás 
következett. 24:22 a hazaiaknak, de a feketéktől egy újabb ászt láthattunk. 24:24 a szett már 2 
pont különbségig tartott csak. A sümegiek együttese a második szettet is eltulajdonította. 

 A fehérvári fiúk el tudtak venni egy szettet. A harmadik szettet cserékkel kezdte a 
Fehérvár. Az első pont a feketéké, ezzel megszerezték a nyitás jogát. Szépen egyenlítettek a 
kékek, az állás 1:1. Fej-fej mellett haladt a két csapat. Átvettük a vezetést egy remek nyitással, 
5:4 a hazaiaknak. Nagyon szoros szettet láthattunk, mindkét csapat sokat hibázott. A bíró az 
ellenfél javára fújt, így a mieink időt kértek. Voltak, akik felháborodva azt ordibálták, 
hogy„Szemüveget a bírónak!”. Megszereztük a nyitás jogát, így két ponttal vezettünk. A 
hazaiaknál kettőscsere volt, ezután egyből biztonságosabban ment a játék. A feketék hibáztak, 
ezzel egyenlített a MÁV Előre SC. Újabb bírói hiba következett, az ellenfél kapta a pontot. 
Ettől az igazságtalanságtól még keményebbek lettek a hazaiak. 15:13-nál időt kért a Sümeg 
együttese. Vezettek a fehérváriak, 16:14 után egy újabb ász. Gyönyörű bravúrokat láthattunk 
a kékektől. 20:14-re vezettünk, úgy tűnt, elfáradtak a feketék. Csere jött a Sümegnél, újra a 
mieink lett a pont. Visszacsere, nagyon próbálta megtörni a játékot az ellenfél edzője, de 
sikertelenül, az eredmény 24:16 lett. Az utolsó pontot is megszerezték a fehérvári fiúk, ezután 
még jobban oda kell majd figyelniük a srácoknak. 

Nem sikerült egyenlíteniük, Sümeg felülkerekedett rajtunk. A negyedik szett is 
szorosan indult, 4:3 fehérvárnak. 7:5-nél nagyon kezdtek fáradni a Fejér megyeiek. A 



következő pontot ismét a Sümeg szerzezte meg, ezután Németh Ödön kikérte az első idejét. 
10.7, az ellenfél nyitást rontott, miénk a pont. A nyitósarokban a válogatott Tóth Andris, az 
állás 10:11, nem sokára felzárkóztunk. Egy gyönyörű akcióval egyenlített a hazai csapat. 
15:13, az ellenfél nyitott. Egy hatalmas ászt kaptunk a csapatkapitányuktól. 15:19-re vezettek 
a sümegiek, kikérte a második idejét is a hazai vezetőedző, ezzel megtörve a játékot, nyitást 
rontott az ellenfél. 20:16-ra vezettek a feketék. Ismét Andris került a nyitósarokba, de az 
ellenfélnek ez nem jelentett gondot, visszaszerezték a nyitás jogát. 22:17 blokk out-ot ütött a 
kettes ütőnk. 23:17, egy ásszal meccslabdát szerzett a Sümeg. Két ásszal zárult a mérkőzés, 
25:18-ra nyert Sümeg. 

Nagyon jól kezdett a vendégcsapat , de a harmadik szettben sikerült felülkerekednünk 
felettük. Sajnos ez nem volt elég, így most alul maradt fehérvár együttese. A játék 
végeredménye tehát: 3:1-re nyert Sümeg. A mérkőzést egy Junior meccs követte, ahol ismét 
két csapat játszott, de ismét a Sümegiek nyertek 3:2-re. Sajnos a fiúknak nem sikerült 
magukból kihozni a maximumot. 
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