Gerc nem lesz a Halié
Négynapos próbajáték után úgy döntött a Szombathelyi Haladás szakmai stábja, hogy nem
igazolja le a klub Verdan Gercet. A horvát center ugyan képzett, jó futballista, ám Artner
Tamás szerint nem jobb, mint a keretben lévő csatárok. A tréner ezzel véglegesnek tekinti
a keretet, több próbajátékos már nem érkezik a Rohonci útra.
Kondás nehéz meccsre számít
– Az állandóság mindig együtt jár az összeszokottsággal. A fiatalok évről-évre bizonyítanak
Szombathelyen. Egymás mellett nőnek fel az Illés Akadémián, és együtt kerülnek az NB I-es
nagycsapatba. Jó az összetétel a rutinos és a fiatal labdarúgók között: kiemelném
a korábban Debrecenben is futballozó Halmosi Pétert, aki nagyon jó irányt mutat
a fiataloknak. Artner Tamás kollégámnak lendületes együttese van, óriási futómennyiségre
képesek a zöld-fehérek. Nem lesz könnyű dolgunk, ám nyerni megyünk a Rohonci útra –
fogalmazott Kondás Elemér, a Loki vezetőedzője.
Morozov, Bódi és Sidibe nélkül
Három alapemberére nem számíthat a listavezető. A hajdúságiak belső védője, Morozov
a hétközi válogatott meccsen, Sidibe még a Mezőkövesd, Bódi Ádám pedig a DVTK elleni
bajnokin sérült meg.
Neon-fehér-fehér
Győztes szerelésen ne változtass! A szombathelyiek vasárnap este is a neonzöld felsőben
lépnek pályára, fehér nadrággal és fehér sportszárral kiegészítve.
Fábián fújja a sípot
A vasárnap este fél kilenckor kezdődő (Sport 2) Szombathelyi Haladás-Debrecen
összecsapást Fábián Mihály vezeti majd. Segítői Kispál Róbert és Márkus Tamás lesznek
az oldalvonalak mellett. Tavaly jó ómennek bizonyult Fábián játékvezetése. Két alkalommal
működött közre a 2012/2013-as OTP Bank Liga Haladás-mérkőzésein. Először a Fáy
utcában rendezett Egri FC elleni meccsen, ahol 2–1-re nyertünk, másodjára pedig az utolsó
fordulóban, amikor is a Budapest Honvéd ellen 1–1-et játszottunk a Rohonci úton.
Elkezdi a Kishali is
A Szombathelyi Haladás II. az átszervezések következtében ezt a bajnokságot az NB III
Nyugati-csoportjában kezdi meg. Az első mérkőzésre most szombaton, augusztus 17-én
kerül sor. 17:30 órai kezdettel a Veszprém FC-t fogadja Tóth László csapata. A 2013/2014es bajnokságban a hazai pálya a Király Sportlétesítmény lesz. A bérletek érvényesek
az NB III-as találkozókra, a belépőjegy 600 Ft-ba kerül.

