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Foreword EHF President 

Dear handball friends,  

It gives me great pleasure to welcome supporters, players, officials and partners to the 
2021/22 season of the EHF Champions League Men.  

After the difficulties the world faced in 2020, towards the end of last season we saw a gradual 
return to elite level sport and fans inside arenas. During last season and during this summer, 
the EHF and EHF Marketing invested additional time to prepare for the forthcoming season 
with the aim of developing the competition as the benchmark event in the indoor sports 
market in a time where Covid-19 still remains a topic of discussion. 

Last season belonged to Barça, who lifted the trophy after a spectacular run of form that saw 
them win all of their 20 matches. And now we are all set to usher in the 29th season in 
2021/22 which will open a new chapter in European handball’s top flight.  

As was the case last season, the EHF Champions League Men will once again be played in a 
system with 16 elite teams in two groups of eight, starting directly at the group phase played 
in a round-robin league format.  

The top two teams in each group will then qualify directly for the quarter-finals with teams 
finishing in seventh and eighth place eliminated. The four remaining teams from each group 
(3rd-6th) will qualify for a play-off round, before progressing to the quarter-finals and then 
the EHF FINAL4. 

Once more fans will have an ‘appointment to view’ each week, and with no overlap of men’s 
and women’s top competitions. EHF Champions League Men games will be played on 
Wednesday and Thursday evenings (18:45 and 20:45 CEST/CET), with the weekends set-
aside for DELO Women’s EHF Champions League games. 

After the pre-season break, all 16 teams return with hope of lifting the winners’ trophy at 
competition’s conclusion. The line-up in both groups speak volumes about the quality of all 
squads and, even though there might be some favourites and underdogs on paper, this 
competition’s history has already proven many times that surprising results can be expected 
on a daily basis. 
 
As ever we, together with clubs and our partners, will make ensure that the EHF Champions 
League Men will bring drama, excitement and passion throughout the next 10 months, 
whether you are watching inside arenas or from the comfort of your own home. On behalf of 
the EHF and EHF Marketing I wish you a season to remember. 
 
Yours in sport,  

Michael Wiederer  
EHF President 

www.nord-stream2.com©EHF

WE ARE
A TEAM FOR
EUROPE

Nord Stream 2 is a European project that 
contributes to a secure energy supply for all 
European countries. Our excellence is the 
result of effi cient cooperation among a large
team of experts from more than 20 countries. 
Respect for the environment and team spirit 
are at the core of our values, therefore we are 
a proud partner of this sport and sponsorship.

Offi cial Partner of the 
EHF Champions League Men
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EHF Elnöki előszó
Kedves kézilabda barátok!, 

Üdvözlettel,

Michael Wiederer
EHF Elnök

Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem a szurkolókat, játékosokat, 
játékvezetőket és partnereinket az EHF férfi kézilabda Bajnokok Ligája új, 2021/22-es 
szezonjában.

Miután 2020-ban az egész világ egy nagyon nehéz perióduson ment keresztül, a tavalyi 
szezon vége felé egy lassú, fokozatos visszatérést tapasztalhattunk az elit szintű sportok és 
a szurkolók visszatérésében. A tavalyi szezonban és idén nyáron az EHF, illetve az EHF Mar-
keting a közeledő új BL szezon érdekében, még több időt és energiát fektetett az előkészületi 
munkákba azzal a céllal, hogy ez a versenysorozat mérceként szolgáljon a beltéri sportok 
között, mivel a Covid19 még mindig életünk része és folyamatos vita tárgya.

A tavalyi év a Barça-é volt, akik egy nagyszerű sorozatot hagytak maguk mögött, ugyanis 
mind a húsz BL meccsüket megnyerték. Most pedig minden adott, hogy belevágjunk az EHF 
Férfi Bajnokok Ligája sorozat 29. kiírásába és, hogy a 2021/22-es szezonnal egy új fejezet 
vehesse kezdetét az európai kézilabda legmagasabb szintjén.

Ugyanúgy ahogy a tavalyi évben is, az EHF férfi Bajnokok Ligája 16 top csapata kettő nyolcas 
csoportra lesz felosztva és körmérkőzéses rendszerben fognak zajlani az csoportütközetek.

Mindkét csoport első két helyezettje egyenesen a negyeddöntőbe kvalifikálja magát, míg a 
csoportok utolsó két helyezettjei kiesnek a sorozatból. A csoportban a harmadiktól a hatodik 
helyen végző csapatok pedig egyenes kieséses rendszerben juthatnak tovább a negyed-
döntőkig, majd az EHF Final4-ba.

Idén is, a szurkolóknak lesz mit nézni minden egyes héten anélkül, hogy a férfi és a női BL 
sorozatok között választani kellene. Az EHF Férfi Bajnokok Ligája mérkőzések szerda és 
csütörtök esténként (18:45 and 20:45 CEST/CET) kerülnek megrendezésre, míg a DELO női 
Bajnokok Ligája mérkőzéseket pedig a hétvégék folyamán fogják játszani a csapatok.

A nyári felkészülési szezon után, mind a 16 csapat azzal a céllal tér vissza, hogy a sorozatot 
győztesként fejezze be a szezon végén. Mindkét csoport csapatnévsora rengeteget elmond a 
sorozat kvalitásáról és színvonaláról. Lehet, hogy papírforma alapján vannak esélyesebb és 
esélytelenebb csapatok, de az EHF Bajnokok Ligája történelme már sokszor bebizonyította, 
hogy minden meccsnapon számíthatunk meglepetésekre.

Ahogy eddig is, a csapatokkal és partnereinkkel együtt garantáljuk, hogy az EHF féri kézilab-
da Bajnokok Ligája sorozat mérkőzései biztositani fogják a szurkolók számára a drámát, 
izgalmat és a szenvedélyt, függetlenül attól, hogy az arénákban élőben vagy otthonaik 
kényelméből tekintik meg az összecsapásokat.

Az EHF és az EHF Marketing nevében szeretnék kívánni Önöknek egy emlékezetes Bajnokok 
Ligája szezont.



A Telekom Veszprém fontosnak tartja, hogy a lehető legkisebb mértékben terheljük 
a környezetünket, ezért az egyszer használatos műanyag poharak használata 
helyett bevezetjük a REPOHARAT.

Ezekkel a poharakkal, azon túl, hogy egy csodás csapatfotós design díszíti őket, - 
ezáltal igazán menőnek is tűnhetsz, ha úgy döntesz, hogy a mindennapokban is 
használod - még a környezetet is óvhatod velük. Visszaválthatók és Magyarországon 
készülnek, szóval így a szállításból fakadó CO2 kibocsátás is kevesebb.

A poháron elhelyezett QR kód segítségével további exkluzív és folyamatosan változó 
tartalmakat érsz el a csapattal és a mérkőzésekkel kapcsolatban.

Megérkeztek a Repoharak 
az Arénába

1. Első italvásárlásod alkalmával, 
egyszeri REPOHÁR használati díj (500 
Ft) kerül felszámolásra. A REPOHARAT 
a főbejárattal szemben és bármelyik 
pultban megvásárolhatod.
 
2. Ezután bármelyik pultban tiszta 
pohárra tudod cserélni, a mérkőzés 
ideje alatt, illetve a végén pedig - ha 
nem szeretnéd megtartani, kollégánk 
a főbejárattal szembeni REPOHÁR 
pultnál (csak ott!) visszaváltja neked 
és visszakapod az 500 Forint 
használati díjadat.
 
3. A poharaink nem törnek, így a 
legvadabb mérkőzéshangulatban is 
biztonságosan használhatóak. A 
pályára dobni természetsen tilos, 
hiszen komoly büntetést kaphatunk 
érte! Szeretnénk felhívni a figyelmed, 
hogy sérült, további használatra 
alkalmatlan poharat nem tudunk 
becserélni, az elhagyott pohárért 
pedig nem tudunk felelősséget 
vállalni.

Az ÁNTSZ jogszabályai alapján, használt poharadba nem tudunk majd újra italt 
tölteni Neked, helyette új, tiszta poharat kapsz. (Sérült, hibás poharat cserélni csak 
úgy áll módunkban, hogy azért a pohárhasználati díj újból felszámításra kerül!)

Köszönjük, hogy együtt közösen tehetünk a környezetünkért! Köszönjük az 
együttműködésedet!

Győzelmi kényszer 
Meglehetősen nehéz helyzetbe hozta magát a Telekom Veszprém azzal, hogy a 
legutolsó kettő, idegenbeli BL-mérkőzését elveszítette, Bukarestben és 
Ukrajnában is rengeteg hibával kézilabdázott, és ha mindez nem lenne elég, 
közben sajnos a Szeged elleni derbyn sem sikerült itthon tartani mindkét 
pontot. 

Ez a november tehát egyáltalán nem úgy alakult, ahogy a 
veszprémi szívek szerették volna. 

Csütörtökön, az EHF Bajnokok Ligája csoportkörének 
nyolcadik fordulójában kiváló alkalom ígérkezik 
megtenni az első lépéseket, amelyek kifelé
vezetnek ebből a gödörből, egyúttal revansot venni az 
ukrán bajnokon a múltheti vereségért. 

Momir Ilic vezetőedzőnek remélhetőleg nem kell 
külön motivációs szövegeket keresgélnie, hiszen 
minden veszprémi játékosnak tisztában kell 
lennie azzal, hogy ezek az utolsó eredmények 
kevesek ide, senki sem lehet elégedett. 

Itt az idő, hogy a Telekom Veszprém 
visszalépjen arra az útra, melyen 
szeptemberben már lépegetett: a 
győzelmek útjára.

Hajrá Veszprém!



SHOP AT
 HUMMEL.NET/EHF gorenje.com

Your personal support 
team for easier and more 
pleasant life.

Simplicity is an experience, of having less to consider, 
spending less time on your daily tasks and more time  
doing the things you love. Every product, every technology, 
every innovation and every service we provide has a 
simplifying purpose, because we believe that simplicity 
matters.

BETTER, 
FASTER AND 
WITH LESS 
EFFORT.



EHF CHAMPIONS LEAGUE MEN
Season  2021/22

1

Momir Ilic - Head Coach/Vezetőedző Gulyás Péter- Coach/ Edző

TELEKOM VESZPRÉM

# NÉV/NAME POSZT/POSITION SZÜLETÉSI IDŐ/DATE OF 
BIRTH

MAGASSÁG/
HEIGHT

SÚLY/
WEIGHT

2 Manaskov Dejan Balszélső/Left wing 1992.08.26. 182 86

5 Omar Yahia Jobbátlövő/ Right back 1997.09.09. 197 97

12 Corrales Rodal Rodrigo Kapus/ Goalkeeper 1991.01.24. 200 104

13 Nenadic Petar Balátlövő/ Left back 1986.06.28. 198 97

15 Maqueda Peno Jorge Jobbátlövő/ Right back 1988.02.06. 197 102

16 Cupara Vladimir Kapus/ Goalkeeper 1994.02.19. 199 116

18 Nilsson Andreas Beálló/ Line player 1990.04.12. 198 130

23 Ligetvári Patrik Balátlövő/ Left back 1996.02.13. 203 115

24 Marguc Gasper Jobbszélső/ Right wing 1990.08.20. 180 89

25 Lauge Schmidt Rasmus Balátlövő/ left back 1991.06.20. 195 102

26 Strlek Manuel Balszélső/ Left wing 1988.12.01. 185 86

27 Lukács Péter Irányító/ Centre back 2002.07.30. 190 75

31 Blagotinsek Blaz Beálló / Line player 1994.01.17. 203 125

35 Mahé Kentin Irányító/ Centre back 1991.05.22. 186 90

43 Ilic Zoran Jobbátlövő/ Right back 2002.01.02. 197 96

48 Dörnyei Borisz Jobbszélső/ Right wing 1999.07.23. 184 81

66 Lékai Máté Irányító/ Centre back 1988.06.16. 190 92

77 Bodor Márk Balátlövő/ Left back 2000.02.23. 201 106

88 Sipos Adrián Beálló/ Line player 1990.03.08. 198 106

EHF CHAMPIONS LEAGUE RECORD
MP W T L GF    GA GD PTS Stage

1994/95 Fotex Veszprem HUN 6 2 2 2 131:147 -16 6:6 3rd Gr. A
1995/96 Fotex Veszprem HUN 6 3 0 3 147:144 +3 6:6 3rd Gr. A
1997/98 Fotex KC Veszprém HUN 8 5 1 2 228:204 +24 11:5
1998/99 Fotex KC Veszprém HUN 8 3 1 4 200:188 +12 7:9
1999/00 Fotex KC Veszprém HUN 8 4 0 4 203:202 +1 8:8
2001/02 Fotex KC Veszprém HUN 12 9 0 3 310:267 +43 18:6 Runner-up
2002/03 Fotex KC Veszprém HUN 10 8 0 2 276:238 +38 16:4
2003/04 Fotex KC Veszprém HUN 10 7 0 3 306:276 +30 14:6
2004/05 Fotex KC Veszprém HUN 10 7 0 3 317:259 +58 14:6
2005/06 MKB Veszprém KC HUN 12 9 0 3 373:318 +55 18:6
2006/07 MKB Veszprém KC HUN 10 7 0 3 338:288 +50 14:6
2007/08 MKB Veszprém KC HUN 6 2 2 2 184:171 +13 6:6 3rd Gr. F
2008/09 MKB Veszprém KC HUN 12 8 0 4 351:320 +31 16:8
2009/10 MKB Veszprém KC HUN 14 11 0 3 419:368 +51 22:6
2010/11 MKB Veszprém KC HUN 12 9 0 3 373:338 +35 18:6 Last 16
2011/12 MKB Veszprém KC HUN 12 7 0 5 321:322 -1 14:10 Last 16
2012/13 MKB Veszprém KC HUN 14 11 0 3 410:348 +62 22:6
2013/14 MKB-MVM Veszprém HUN 16 11 1 4 477:410 +67 23:9 Fourth Place
2014/15 MKB-MVM Veszprém HUN 16 13 1 2 480:423 +57 27:5 Runner-up
2015/16 MVM Veszprém HUN 20 15 2 3 600:539 +61 32:8 Runner-up
2016/17 Telekom Veszprém HUN 20 13 2 5 549:511 +38 28:12 Third Place
2017/18 Telekom Veszprém HC HUN 16 9 2 5 466:439 +27 20:12 Last 16
2018/19 Telekom Veszprém HC HUN 20 15 0 5 589:543 +46 30:10 Runner-up
2019/20 Telekom Veszprém HC HUN 16 10 0 6 509:453 +56 20:12 Fourth Place
2020/21 Telekom Veszprém HC HUN 18 12 2 4 583:511 +72 26:10
Total: 312 210 16 86 9140:8227 +913 436:188

Biggest win/ Legnagyobb arányú győzelem

Biggest defeat/ Legnagyobb arányú vereség

Longest winning run/ Leghosszabb győzelmi sorozat

Longest unbeaten run/ Leghosszabb veretlenségi sorozat 

Longest losing run/ Leghosszabb vesztes széria

Longest run without win/ Leghosszabb nyeretlenségi széria

Most goals/ Legtöbb lőtt gól

Most goals opponent/ Legtöbb kapott gól

Most goals both teams/ Leggólgazdagabb mérkőzés

Fewest goals/ Legkevesebb lőtt gól

Fewest goals opponent/ Legkevesebb kapott gól

Fewest goals both teams/ Leggólszegényebb mérkőzés

38:17 (18:9) v HC Granitas Kaunas LTU (h), 06.11.2004

30:18 (16:8) v Badel Zagreb CRO (a), 24.01.1995

12 matches (17.11.2018 – 01.06.2019)

12 matches (17.11.2018 – 01.06.2019)

4 matches (28.12.2020 – 09.02.2021)

4 matches (09.01.1999 – 31.10.1999)

4 matches (28.12.2020 – 09.02.2021)

46 v MSK SIRS Povazska B. SVK 46:26W (h), 07.10.2006

46 v MSK SIRS Povazska B. SVK 30:46W (a), 21.10.2006

39 v THW Kiel GER 39:32L (a), 01.03.2007

39 v KS Vive Tauron Kielce POL 39:38La7m (a), 29.05.16

77 v KS Vive Tauron Kielce POL 39:38La7m (a), 29.05.16

15 v TEKA Santander ESP 25:15L (a), 15.03.1995

13 v SO Chambery FRA 29:13W (h), 18.11.2001

13 v Panellinios AC Athens GRE 19:13W (h), 17.11.2002

32 v Panellinios AC Athens GRE 19:13W (h), 17.11.2002

12

46
77

MATCHES

GOALS

GOALS

Longest 
winning run

Most goals

Most goals 
both teams

EHF BAJNOKOK LIGÁJA REKORD

EHF BAJNOKOK LIGÁJA KLUB REKORDOK
EHF CHAMPIONS LEAGUE CLUB RECORDS 

Leghosszabb 
győzelmi
sorozat

Legtöbb 
lőtt gól

Leggólgazdagabb
mérkőzés

JM GY D V LG      KG GK NYP/VP Helyezés

JM: játszott mérkőzés GY: győzelem D:döntetlen V: vereség LG/ KG: lőtt gól/ kapott gól GK: gólkülönbség NYP/VP: nyert pont/vesztett pont



EHF CHAMPIONS LEAGUE MEN
Season  2021/22

1

# NÉV/NAME POSZT/POSITION SZÜLETÉSI IDŐ/DATE 
OF BIRTH

MAGASSÁG/
HEIGHT

SÚLY/
WEIGHT

5 Iurii Kubatko Jobbszélső/ Right wing 1988.08.28. 184 82

6 Jonas Truchanovicius Balátlövő/ Left back 1993.06.24. 203 96

7 Aidenas Malasinskas Irányító/ Centre back 1986.04.29. 189 84

10 Barys Pukhouski Irányító/ Centre back 1987.01.03. 186 100

11 Zakhar Denysov Balszélső/ Left wing 1990.03.01. 188 82

15 Oleksandr Tilte Irányító/ Centre back 1995.04.10. 198 92

17 Ihor Turchenko Balátlövő/ Left back 2000.12.04. 193 90

18 Carlos Molina Cosano Beálló/ Line player 1991.05.31. 201 95

19 Eduard Kravchenko Jobbszélső/ Right wing 1996.05.19. 186 73

20 Artem Kozakevych Jobbszélső/ Rigth wing 1992.10.02. 182 68

22 Vladyslav Dontsov Jobbátlövő/ Right back 1995.09.22. 197 94

23 Luka Sebetic Jobbátlövő/ Right back 1994.05.26. 198 97

24 Dmytro Horiha Balátlövő/ Left back 1997.10.08. 196 100

27 Ivan Burzak Beálló/ Line player 1998.02.22. 200 105

28 Maksym Viunik Kapus/ Goalkeeper 1996.02.28. 193 101

31 Oleksandr Kasai Balszélső/ Left wing 1997.01.14. 182 79

33 Ivan Maroz Kapus/ Goalkeeper 1992.10.05. 198 100

37 Denis Vasilev Beálló/ Line player 1993.12.31. 196 95

55 Gennadiy Komok Kapus/ Goalkeeper 1987.07.05. 196 96

74 Vlachaslau Bokhan Beálló/ Line player 1996.04.07. 203 92

77 Dmytro Tiutiunnyk Beálló/ Line player 1993.03.07. 200 104

MP W T L GF    GA GD PTS Stage

2013/14 HC Motor Zaporozhye UKR 12 4 1 7 333:367 -34 9:15 Last 16

2014/15 HC Motor Zaporozhye UKR 10 3 0 7 283:284 -1 6:14 5th Gr. D

2015/16 HC Motor Zaporozhye UKR 14 9 1 4 418:414 +4 19:9 Last 16

2016/17 HC Motor Zaporozhye UKR 12 7 2 3 371:337 +34 16:8 Elimination C+D

2017/18 HC Motor Zaporozhye UKR 12 7 3 2 352:326 +26 17:7 Elimination C+D

2018/19 HC Motor Zaporozhye UKR 16 5 2 9 475:479 -4 12:20 Last 16

2019/20 HC Motor Zaporozhye UKR 14 1 2 11 406:462 -56 4:24 8th Gr. B

2020/21 HC Motor UKR 16 8 0 8 444:471 -27 16:16 Play-offs

Total: 106 44 11 51 3082:3140 -58 99:113

22:35 (9:18) v ABC/UMinho POR (a), 12.11.2016

36:23 (21:16) v Chekhovskie Med. RUS (h), 14.09.2017

44:27 (20:13) v MKB-MVM Veszprém HUN (a), 10.10.2013

6 matches (22.10.2016 – 12.02.2017)

6 matches (28.10.2020 – 20.12.2020)

8 matches (18.10.2015 – 05.03.2016)

8 matches (08.10.2017 – 24.02.2018)

7 matches (09.02.2020 – 30.09.2020)

12 matches (03.03.2019 – 20.11.2019)

39 v Naturhouse La Rioja ESP 39:37W (h), 05.03.2016

44 v MKB-MVM Veszprém HUN 44:27L (a), 10.10.2013

76 v Naturhouse La Rioja ESP 39:37W (h), 05.03.2016

76 v Barça ESP 42:34L (a), 03.03.2021

20 v Montpellier HB FRA 28:20L (a), 01.10.2017

18 v St. Petersburg HC RUS 18:24W (a), 21.11.2013

42 v St. Petersburg HC RUS 18:24W (a), 21.11.2013

EHF BAJNOKOK LIGÁJA KLUB REKORDOK
EHF CHAMPIONS LEAGUE CLUB RECORDS

Biggest win/ Legnagyobb arányú győzelem

Longest losing run/ Leghosszabb vesztes széria

Longest run without win/ Leghosszabb nyeretlenségi széria

Most goals/ Legtöbb lőtt gól

Most goals opponent/ Legtöbb kapott gól

Most goals both teams/ Leggólgazdagabb mérkőzés

Fewest goals/ Legkevesebb lőtt gól

Fewest goals opponent/ Legkevesebb kapott gól

Fewest goals both teams/ Leggólszegényebb mérkőzés

EHF CHAMPIONS LEAGUE RECORD
EHF BAJNOKOK LIGÁJA REKORD

Biggest defeat/ Legnagyobb arányú vereség

Longest winning run/ Leghosszabb győzelmi sorozat
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Most goals

Most goals 
both teams

Leghosszabb 
győzelmi
sorozat

Legtöbb 
lőtt gól

Leggólgazdagabb
mérkőzés

Longest unbeaten run/ Leghosszabb veretlenségi sorozat 

JM GY D V LG      KG GK NYP/VP Helyezés

JM: játszott mérkőzés GY: győzelem D:döntetlen V: vereség LG/ KG: lőtt gól/ kapott gól GK: gólkülönbség NYP/VP: nyert pont/vesztett pont
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HC MOTOR

Gintaras Savukynas - Head Coach/Vezetőedző Roland Eradze - Coach/ Edző



ULTIMATE
Completely controlled bounce. Extreme durability. 
Optimal roundness. Perfect grip and soft feel.

Official match ball of the EHF Champions League Men.

select-sport.com
www.uniqa.hu

Higgy abban,
hogy együttegyütt
KÖNNYEBB.

Higgy magadban.
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“Nagyon nehéz mérkőzésre 
számítok. A kinti meccset nagyon 
rosszul kezdtük, védekezésben és 
támadásban egyaránt. Bízom 
benne, hogy hazai pályán sokkal 
jobban fogunk játszani, és itthon 
tartjuk a két pontot. 

“Nagyon fájó volt az idegenbeli vereség, 
nehéz mit mondani. Igyekszünk 
kijavítani a közelmúltban tapasztalt 
hibákat, sokkal jobban kell játszanunk, 
mint Zaporozzsijában, mert 
egyértelműen a győzelem a cél.

“A játék minden elemében 
javulnunk kell, mélyen a tudásunk 

alatt játszottunk múlt héten. Hazai 
pályán mindig a győzelem a cél, ez 

ezúttal sincs másként. Fontos lesz 
a koncentráció, illetve a 

magabiztos játék, szeretnénk 
visszatalálni a helyes útra.

“Természetesen csalódottak 
vagyunk az első mérkőzés után. 

Hazai pályán mindenképpen 
javítani szeretnénk, és egyértelmű 

célunk, hogy begyűjtsük a két 
pontot. Ehhez a játék minden 

elemében javulnunk kell, főleg a 
helyzetkihasználásban, a BL-ben 

nem lehet ennyit rontani. 

Mérkőzés előtti nyilatkozatok Mérkőzés előtti nyilatkozatok



“It is going to be a very difficult 
game. Last week we got off to an 
awful start, in defense and in attack 
as well. Hopefully we are going to 
put up a much better performance 
in Veszprém and keep both points. “It was a very tough defeat in 

Zaporozhye, it’s hard to say anything. 
We have to correct all our mistakes 
and we must put up a much better 
performance this time, because our 
goal is to win on Thursday, no matter 
what.

“We need to improve in all areas of 
the game, we played way below 

our standards last week. No matter 
who the opponent is, our goal is 

always to win at home, this is the 
case on Thursday too. We need to 

focus and play with confidence, we 
have to get back on track.

“We are very disappointed, of course. 
We have to put up a much better 
fight at home, and our goal is to 
grab the two points. We need to 

improve in all areas of the game, 
especially in converting our 

chances, we just cannot miss this 
many opportunities in the 

Champions League. 

Pregame quotes Pregame quotes
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játékvezető/Referee

EHF ellenőr/ EHF delegate

Játékvezető/Referee

GROUP PHASE

TEAM GP W D L GOALS DIFF PTS

Csapat Össz: Gy D V Gólarány GK Pontok

1 Montpellier HB 8 6 1 1 258:230 28 13

2 THW Kiel 8 5 1 2 265:252 13 11

3 Aalborg Håndbold 8 5 0 3 256:239 17 10

4 Pick Szeged 7 4 2 1 214:200 14 10

5 Elverum Hnadball 8 3 2 3 246:253 -7 8

6 HC Vardar 1961 7 2 1 4 203:209 -6 5

7 HC PPD Zagreb 8 1 2 5 208:236 -28 4

8 HC Meshkov Brest 8 0 1 7 222:253 -31 1

GROUP A
A csoport

GROUP B
B csoport

TEAM GP W D 0L GOALS DIFF PTS

Csapat Össz: Gy D V Gólarány GK Pontok

1 Lomza Vive Kielce 8 7 0 1 262:238 24 14

2 Barça 8 4 1 3 245:228 17 9

3 Telekom Veszprém HC 7 4 0 3 206:197 9 8

4 Paris Saint-Germain Handball 7 3 1 3 232:210 22 7

5 HC Motor 7 3 0 4 196:217 -21 6

6 SG Flensburg-Handewitt 7 2 1 4 198:202 -4 5

7 FC Porto 7 2 1 4 190:218 -28 5

8 C.S. Dinamo Bucuresti 7 2 0 5 208:227 -19 4

LARS JORUM (NOR)

Telekom Veszprém - HC Motor
2021.11.25. | 18:45

Veszprém Aréna

CARMEN MANCHADO LOPEZ (ESP)

HAVARD KLEVEN (NOR)

2021.11.24.
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EHF CHAMPIONS LEAGUE MEN
2021/22 SEASON
Playing system and dates

Group Phase Play-offs Quarter-finals EHF FINAL4

8 4 4

SEMI-FINALS

v

v

3rd PLACE MATCH

v

FINAL

v

vM4 A1

vM3 B1

vM2 A2

vM1 B2

vB6 A3

vA6 B3

vB5 A4

vA5 B4

*  Top two places of Groups A and B
 proceed directly to the Quarter-finals.

A

A1*

A2*

A3

A4

A5

A6

A7A7A7

A8A8A8

B

B1*

B2*

B3

B4

B5

B6

B7B7B7

B8B8B8B8B8

M1

M2

M3

M4

Draw required Draw requiredNo draw required No draw required

1st leg – 30-31 March 2022

2nd leg – 6-7 April 2022

1st leg – 11-12 May 2022

2nd leg – 18-19 May 2022

18-19 June 2022
R1: 15-16/09/21
R2: 22-23/09/21
R3: 29-30/09/21
R4: 13-14/10/21
R5: 20-21/10/21
R6: 27-28/10/21
R7: 17-18/11/21

R8: 24-25/11/21
R9: 1-2/12/21
R10: 8-9/12/21
R11: 16-17/02/22
R12: 23-24/02/22
R13: 2-3/03/22
R14: 9-10/03/22



“Mielőtt reagálnék az előző felvetésre, szeretném leszögezni, hogy a csapat 
szerdai teljesítménye semmilyen körülmények között nem elfogadható a 
Telekom Veszprémtől. Ebben a szezonban játszottunk már szenzációsan, 
óriási küzdőszellemmel, de rendkívül gyengén is. A stábbal közösen az most a 
fő feladatunk, hogy ezt a nagy kilengést csökkentsük, és a jövőben egyre 
kiegyensúlyozottabb legyen a teljesítményünk. A szezonnak még mindig 
bőven az első felében járunk, és bár az elmúlt három hétben mindent 
megtettünk, hogy leromboljuk azt, amit az első két hónapban felépítettünk, 
de messze még a szezon vége, így bőven van időnk kijavítani a hibákat. 
Ehhez feltétlenül szükséges a szurkolók támogatása, türelme, hiszen velük 
együtt sikerülhet elérni azt, hogy a szeptemberi formánk legyen közelebb a 
valósághoz. Ezért közösen kell rengeteget tennünk a jövőben. 

Az utóbbi időben különböző forrásokból olyan visszajelzések 
érkeztek klubunkhoz, melyekben szurkolóink bizonyos szakmai 
döntések kapcsán adtak hangot egyet nem értésüknek, illetve 
fejezték ki aggodalmukat egyes játékosok pályán töltött idejét 
illetően. Erről kérdeztük sportigazgatónk és vezetőedzőnk 
álláspontját.

A csapat mindenek előtt

Az elégedetlenségünket 
jeleztük a pénteki edzés 
előtt is, de a legnagyobb 
büntetés a csapat számára 
az, hogy a BL csoportban 
elvesztette a jó pozícióját, a 
bajnokságban pedig 
lépéshátrányba került 
legnagyobb 
vetélytársunkkal szemben 
– fogalmazott Nagy László. 
Visszatérve az eredeti 
kérdéshez, Momir Ilic és 
Gulyás Péter minden 
mérkőzésre úgy alakítja ki 
a keretet, illetve annyi 
játékidőt biztosít az egyes 
játékosoknak, amennyit 
jónak lát. 

Ők azok, akik nap mint nap látják, hogy a játékosok milyen munkát végeznek, 
milyen formában vannak, és ez alapján döntenek. Semmilyen személyes 
sértettség nincs senkiben, a stáb és a játékosok viszonya kifejezetten jó. Tehát 
ha valaki esetleg kimarad, vagy kevesebb játéklehetőséget kap, annak csak és 
kizárólag sportszakmai vagy egészségügyi okai lehetnek “– árulta el 
sportigazgatónk.

A döntés tehát a vezetőedző, azaz Momir Ilic 
kompetenciája és felelőssége, aki szintén 
megosztotta gondolatait a fent említett 
kérdéskörrel kapcsolatban.

“Először is mindenkinek meg kell értenie, hogy ez 
a döntés csak és kizárólag mindig az edzők 
felelőssége. Ezt fontos a legelején tisztázni. Nekem, 
ahogy ezt már rengetegszer elmondtam, a csapat 
a legfontosabb – szögezte le vezetőedzőnk. –  A 
célunk, hogy magabiztos, harcos, magából 
mindent kiadó csapatot építsünk. Számomra 
edzőként minden egyes játékos ugyanolyan 
fontos. Az is, aki öt percet játszik, és az is, aki 40-et. 
De csak az a játékos lehet hasznára a csapatnak, 
aki megérti ezt.”

Momir Ilic szintén fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a döntések nem 
egyéni érdekek, illetve preferenciák mentén születnek, hanem egyetlen közös 
cél vezérel mindenkit.

“Azt kell látni és érteni, hogy senki sem 
fontosabb, mint maga a klub. Se én, se 
akármelyik játékos. Mi mind fogaskerekek 
vagyunk ebben a hatalmas gépezetben, 
amit Telekom Veszprémnek hívnak, és 
mindannyiunknak megvan a maga 
feladata. Az enyém – többek között − a 
meccskeret és a kezdőcsapat összeállítása. 
A célunk ugyanakkor mindannyiunknak 
közös: hogy a Telekom Veszprém minél 
sikeresebb legyen.”

Momo egyúttal megragadta az 
alkalmat, hogy a legendás 
veszprémi szurkolótábornak is 
üzenjen.

Nagyon hálásak vagyunk a 
szurkolóknak a biztatásért, 
gyakran plusz egy játékost 
jelentenek a pályán. 
Számítunk rájuk, és 
igyekszünk a tőlünk telhető 
legjobb teljesítménnyel 
meghálálni a bizalmukat. De 
akkor tudnak igazán sokat 
segíteni, ha csapatként 
támogatnak minket, nem 
egyénenként – zárta mon-
dandóját vezetőedzőnk.



„Számomra az a 
legfontosabb játékosként, 

hogy a legmagasabb 
szinten tudjak játszani” 

MANUEL STRLEK

Először is, hogy érzed magad?
Köszönöm szépen jól vagyok, egy 
nehéz hét és pár kemény meccs után 
mit is mondhatnék mást. Rossz 
napunk volt Zaporizzsjában, 
elveszítettük a mérkőzést, talán az 
nem jó kifejezés, hogy a sport ilyen, 
mégis igyekszünk magunk mögött 
hagyni ezt az egészet és javítani a 
következő mérkőzéseken.

Volt egy csúnya ütközésed 
Rodrigóval a Szeged elleni 
meccsen, hogy érzed magad?
Már teljesen jól, kicsit erősebben 
éreztem talán abban a pillanatban, 
de szerencsére minden rendben van, 
nem törött egyetlen bordám sem. 
Ilyenek a sportban előfordulnak, a 
kézilabda kemény sportág. A 
legfontosabb, hogy egyikünk sem 
szenvedett komolyabb sérülést. 
Késznek érzem magam arra, hogy a 
legjobbat hozzam ki magamból. 
Előző szezonban és a mostani elején 
is volt némi problémám a 
combizmommal, de szerencsére ez is 
rendben van már. Tavaly nehezebb 
volt a prevenciós munkára 
összpontosítani, tekintve, hogy voltak 
időszakok amikor mozoghattunk, és 
volt olyan is, amikor tilos volt a 
koronavírus vagy a karantén miatt. 

MOTOR ZAPOROZHYE ELLENI MÉRKŐZÉSÜNK ELŐTT 
MANUEL STRLEK ÉRTÉKELT. CSAPATUNK HORVÁT 
BALSZÉLSŐJÉT A VESZPRÉM – MOTOR MÉRKŐZÉS 

VÁRAKOZÁSAIRÓL, A SZEZON EDDIGI TAPASZTALATAIRÓL 
ÉS ARRÓL KÉRDEZTÜK, HOGY ÉRZI MAGÁT VESZPRÉMBEN.

A poszttársad Dejan Manaskov megsérült, hogy tudod 
kezelni, hogy egyedül vagy a balszélső poszton, változott valami érzetre 
felelősségben, terhelésben?
Először is el kell, hogy mondjam, hogy a legjobbakat kívánom Dekinek, jöjjön 
vissza, amint tud, kívánok neki rövid és eredményes rehabilitációt. Ahogy a 
pályán poszttársak vagyunk, úgy az életben barátok. Sajnos ezek a sérülések is 
a sport részei, előfordulnak. Számomra elsőre azt jelenti, hogy többet játszom 
természetesen, de például Pepe és Kentin tudnak segíteni a percek elosz-
tásában. Nagyon hosszú a szezon, rengeteg meccsünk van, kemény sorsolással, 
hiszen 3-4 sorozatban játszunk egyszerre. De persze ez nem panaszkodás, be 
kell osztanunk az erőket, hogy a végén a saját szintünkön játszhassunk még egy 
kicsit többet és többet. Mindig a maximumra törekszem, minden edzésen, 
minden meccsen, szeretnénk jó eredményt elérni ebben a szezonban és 
kupákat nyerni.  

Mit gondolsz az idei Veszprém szélsőjátékáról? 
Szerintem az idei felállásban több lehetőségünk van a góllövésre, amikor egy 
csapatnál új edző van, általában hirtelen szeretnének mindent megváltoztatni, 
Momóval ilyen szempontból szerencsénk van. (Mindent nem lehet azonnal 
megváltoztatni.) Ő, apránként, napról napra adagolja számunkra a 
változásokat, adja az új instrukciókat. Azt gondolom, talán nem vagyunk most a 
legmagasabb szintünkön a játékban, de ebben a szezonban jó kézilabdát 
játszik a Veszprém. Legyőztük a Flensburgot, a Barcelonát, a PSG-t, minőségi 
játék volt, de persze minden csapat életében van fent és lent is. Elég, ha csak a 
két vereségünket említjük idegenben, vagy a Szeged elleni döntetlent. Persze, 
nem hivatkozhatunk a rosszabb napokra, de ez Bajnokok Ligája, mindenki a 
győzelemre hajt és ezen a szinten már nincsenek annyival gyengébb csapatok. 
Ami a legfontosabb, hogy az irány, amit a szezon elején belőttünk jó, ehhez kell 
visszatérnünk. 

Ez a negyedik éved Veszprémben, hogy érzed magad?
Jól érzem magam, jó döntés volt a Veszprémbe igazolnom. Tényleg öröm itt 
lenni, sok barátom van és a családom is jól érzi magát. Versenyben vagyunk az 
összes trófeáért és számomra az a legfontosabb játékosként, hogy a legma-
gasabb szinten tudjak játszani, így elégedett vagyok a veszprémi játékommal. 
Remélem, hogy ebben a szezonban tudunk valami nagyot alkotni és trófeákat 
nyerni Veszprémnek.

Játszottunk egy finoman fogalmazva is, rossz meccset Zaporizzsjában, mit 
gondolsz a játék mely szegmensében kell javulnunk? 
Azt gondolom a játék minden területén javulnunk kell, ez nem a mi szintünk 
volt. Nem festettünk jó képet magunkról azon a mérkőzésen, ezért szeretnénk 
ezen javítani a hazai mérkőzésen. Remélem, hogy a szezon második felére túl 
tudunk lendülni ezeken a hullámvölgyeken.

Mit vársz a mérkőzéstől?
Amikor itthon játszunk, természetesen mindig nyerni szeretnénk, igyekezni 
fogunk, hogy így legyen. Volt egy mérkőzésünk vasárnap, az Eger ellen, attól 
kezdve csak a Motorra összpontosítunk. Koncentrálnunk kell és teljes erőbe-
dobással kell kézilabdáznunk. Önbizalommal teli játékot kell mutatnunk ahhoz, 
hogy vissza tudjunk térni a szeptemberben járt utunkra. Természetesen győzni 
szeretnénk csütörtökön a saját közönségünk előtt.

Köszönjük szépen Manuel, sok sikert kívánunk csütörtökre! Hajrá Veszprém!



„As a player, the most im-
portant thing, is to be able 

to play handball at the 
highest level possible.”  

Manuel Strlek 

First of all, how are you doing?
I’m feeling great, thank you very 
much. What else could I say after a 
long week and a number of tough 
games. We had a bad day in 
Zaporozhye and we lost the match. 
Saying “this is sports” might not be 
the best phrase to use, but we are 
trying to leave that match in the past 
and correct our mistakes in the 
upcoming matches.

You had a tough collision with 
Rodrigo in the match against 
Szeged. How are you feeling?
By now, I feel completely fine. In that 
moment it hurt way more than it 
should have, but fortunately 
everything’s fine, I have no broken 
ribs. These things happen all the time, 
handball is a tough sport. The most 
important thing is that neither of us 
suffered serious injuries. I feel ready to 
bring the best out of myself. I had 
some problems with my thigh 
muscles last season as well as in the 
beginning of this season, but 
fortunately these small injuries 
healed as well. Last year it was much 
harder to focus on injury prevention 
trainings, as we had periods where we 
couldn’t train properly due to the 
pandemic or quarantines.

BEFORE OUR MATCH AGAINST MOTOR ZAPOROZHYE, WE 
HAVE SPOKEN WITH MANUEL STRLEK. WE ASKED OUR 

CROATIAN LEFT-WINGER ABOUT HIS EXPECTATIONS 
AGAINST MOTOR, HIS EVALUATION OF THE SEASON SO 

FAR, AND HOW HE FEELS LIVING IN VESZPRÉM.

Your position partner, Dejan Manaskov is injured. How 
are you adjusting to being the only left-winger in the team? Do you feel more 
responsibility and/or pressure with more game time?
First of all, I’d like to wish all the best to Deki and I hope he makes his comeback 
as soon as possible, after a quick and successful rehabilitation. We are position 
partners on the pitch and good friends in everyday life. Unfortunately, these 
injuries are a part of contact sports. At first glance, it seems that I will receive 
much more game time, but Pepe and Kentin can also help in game time 
distribution. The season is incredibly long, with an abundance of games and 
tough draws, as we’re playing in 3-4 competitions simultaneously. Of course, this 
isn’t me complaining, we just have to conserve and ration our strength and 
energies, to be able to play at our best come the end of the season. I always 
strive to do my best in every training, in every match. I want to perform well and 
consistently throughout the season and win multiple trophies.

What do you think about Veszprém’s wing-game this season?
I think with our game plans and tactics this season, we have much more oppor-
tunities to score from the wing positions. When a new coach takes over, usually 
they try to make big changes in a short amount of time. In this regard, I think 
we’re very lucky with Momo; you cannot change everything so quickly. Momo is 
trying to move day-by-day and gradually feed us new instructions and changes. 
We’re probably not at our highest level ever right now, however we’re playing 
good and conscious handball with Veszprém this season. We have beaten 
Flensburg, Barcelona and PSG with quality handball, but like in the lives of all 
teams, we have ups and downs, like our two losses away from home in the EHF 
Champions League or the draw against Szeged. Naturally, we can’t hide behind 
the old “it wasn’t our day” excuse, but this is the Champions League where 
everybody aims to win. At this level, there are no weak teams. The path we 
started on this season is good and it’s vital that we get back to winning ways.

This is your fourth year in Veszprém, how do you like living here?
I feel really good and making a transfer a Veszprém was a good decision. It 
really is a joy and honour to be here; I have made a lot of friends and my family 
loves living here as well. We are in serious contention for every possible trophy 
and as a player, the most important thing, is to be able to play handball at the 
highest level possible. I hope we can achieve something great this season and 
win trophies for Veszprém.

We played a poor match in Zaporozhye to say the least. What do you think, 
which part of our game needs improvement?
I think we have to improve in all areas of the game, that performance just wasn’t 
on the level that we’re capable of and it did reflect poorly on us. We definitely 
want to change this and fix our mistakes for our home game. I hope, we can 
leave these rough patches behind us, for the second half of the season.

What are your expectations for the game?
We always want to win when we’re playing at home; we want to deliver on that. 
We had a match against Eger on Sunday and since then, we have been focus-
ing on Motor. We have to play the best concentrated, powerful handball we can. 
We have to show a confident performance in order to get back on the path we 
started on, in September.Naturally, we want to win on Thursday, in front of our 
fans.

Thank you very much Manuel! We wish you good luck for the game on Thursday!
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