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Dear handball friends,  

I am delighted to welcome you to the first knockout round on the road to the EHF FINAL4: 
the EHF Champions League Men 2021/22 play-offs.  

What a season it has been so far! We saw all teams giving it their all in a thrilling group phase, 
fighting until their last match in order to improve their ranking ahead of the knockout phase. 
Only half of this season’s teams will participate in the play-offs. While for four clubs the 
season is already over, another four – Aalborg, Kiel, Kielce and the defending champions 
Barça have qualified directly for the quarter-finals as the top two finishers in each group. 

We have a scintillating play-off schedule ahead of us, with the first legs scheduled for 30/31 
March and the return legs for 6/7 April. 

There are three former EHF Champions League winners in the play-off mix but all of them will 
have to prove themselves against extremely formidable opponents if they want to pass the 
gate to the quarter-finals. The 2014 trophy holders from SG Flensbug-Handewitt square off 
in a mouth-watering clash with Pick Szeged, while two-time champions from Montpellier HB 
will lock horns with FC Porto.  

The most recent title-winning team from the trio are HC Vardar, who claimed the trophy in 
2017 and 2019 and will be facing Telekom Veszprém HC. Yet again the Macedonian 
champions will try to live-up to their reputation of the competition’s dark horse, but if 
Veszprém maintain their sharp shape from the end of the group phase it is going to be difficult 
for Vardar. 

The other French contenders, Paris Saint-Germain Handball, open their new knockout 
adventure with a trip to Norway to face Elverum Handball. 

All the ingredients are here for a tasty play-offs menu. Join us when we find out which four 
teams made one important step closer to Cologne. 

We wish all eight teams the best of luck and, as the handball fans slowly but steady flock back 
to the arenas, we can hardly be more excited by the atmosphere they will create at those 
eight matches. 

Yours in sport,  

Michael Wiederer  
EHF President 

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



Suppliers

Partners



Suppliers

Partners

EHF Elnöki előszó

Kedves kézilabda barátok!

Sportbaráti üdvözlettel:

Michael Wiederer
EHF Elnök

Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Bajnokok Ligája Final Fourhoz vezető út következő 
állomásán: a kieséses szakasz első körében!

Micsoda szezon volt ez már eddig is! Minden csapat anyait, apait beleadott, hogy minél 
előkelőbb helyen zárja a csoportkört, és a lehető legkedvezőbb helyzetből várhassa a foly-
tatást. A mezőny mindössze fele képviselteti magát a most kezdődő play-offban. Négy klub 
számára véget ért a versenysorozat, míg másik négy – az Aalborg, a Kiel, a Kielce és a 
címvédő Barcelona – csak a következő körben csatlakozik újra a küzdelmekhez.  

Elképesztő izgalmakat hoz az előttünk álló play-off kör, amelynek odavágóit március 
30-31-én rendezik, míg a visszavágókat április 6-7-én. 

Három korábbi győztes is megméretteti magát a play-off első körében, de mindannyiuknak 
rendkívül nehéz dolga lesz, ha ki akarják vívni a legjobb nyolc közé jutást. A 2014-es 
győztes SG Flensburg-Handewittre a Pick Szeged vár, míg a kétszeres győztes Montpellier HB 
az FC Portóval méri össze az erejét. 

A fent említett trió legutóbbi győztese, a HC Vardar, amely 2017-ben és 2019-ben is 
elhódította a BL-trófeát, a Telekom Veszprémmel találkozik. A sokszor a torna „fekete 
lovának” titulált macedón bajnoknak a legjobb formáját kell nyújtania, ha túl akar jutni a 
csoportkör vége felé egyre inkább magára találó Veszprém ellen. 

A másik francia részvevő, a Paris Saint-Germain Handball Norvégiába utazik, ahol az 
Elverummal csap össze. 

Minden összetevő adott tehát egy igazán pikáns play-offhoz. Kövessék velünk a 
küzdelmeket, melyek során kiderül, mely négy csapat kerül egy lépéssel közelebb Kölnhöz!

Sok sikert kívánunk mind a nyolc érintett csapatnak, és izgatottan várjuk, hogy ismét 
megtapasztalhassuk a csarnokokba visszatérő szurkolók által teremtett varázslatos 
hangulatot.



Látogass el szurkolói boltunkba vagy 
keresd fel webshopunkat és szerezd be 

kiegészítőink egyikét! 

HANDBALLVESZPREMSHOP.HU

SZURKOLÓI BOLT NYITVATARTÁS:
Hétfő-Péntek: 9.00 - 12.00 és 13.00 - 17.00

(8200 Veszprém, Szabadság tér 1.)



EGY LÉPÉSSEL 
KÖZELEBB 

Az EHF Bajnokok Ligája idei kiírásának egyenes kieséses szakaszában egy régi 
ismerőst, a mostanra már David Davis által dirigált Vardar Szkopjét kell 
legyűrniük a veszprémi fiúknak az áhított továbbjutásért. 

A múlt csütörtöki első mérkőzés nem alakulhatott volna jobban, a második 
félidőben a Telekom Veszprém rég nem látott védekezést villantott, ennek és 
az extra kapusteljesítménynek köszönhetően végül már az odavágón nagy 
különbséggel sikerült győzni, így a hazai csapat szokatlanul nyugodtan, nyolc-
gólos előny birtokában várhatja a második mérkőzését. 

De nem szabad, hogy ez elaltassa Momir Ilic gárdáját, hiszen minden percet fel 
lehet használni a csapat csiszolására, így a visszavágó is remek alkalomnak 
ígérkezik a gyakorlásra.  Ugyan a forduló legnagyobb különbségét produkálták 
a veszprémiek, mégis van, amiben muszáj előrébb lépni ahhoz, hogy a 
szurkolókkal közös célt megvalósíthassa a Telekom Veszprém, és néhány évnyi 
kihagyás után ismét Kölnben üdvözölhessék egymást. A csapat és szurkolói 
ma egy lépéssel közelebb kerülhetnek. 

Hajrá Veszprém!



SHOP AT
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every innovation and every service we provide has a 
simplifying purpose, because we believe that simplicity 
matters.
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FASTER AND 
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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

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

88 Sipos Adrián Beálló/ Line player 1990.03.08. 198 106



 MP W T L GF    GA GD PTS Stage

2001/02 Vardar Vatrost. Skopje MKD 6 1 1 4 152:175 -23 3:9 4th Gr. D

2002/03 Vardar Vatrost. Skopje MKD 6 2 0 4 152:181 -29 4:8 4th Gr. D

2003/04 Vardar Vatrost. Skopje MKD 6 0 0 6 157:210 -53 0:12 4th Gr. B

2004/05 Vardar Vatrost. Skopje MKD 6 1 2 3 124:153 -29 4:8 3rd Gr. A

2007/08 HC Vardar PRO – Skopje MKD 6 2 1 3 161:180 -19 5:7 4th Gr. C

2009/10 HC Vardar PRO – Skopje MKD 10 1 1 8 253:316 -63 3:17 5th Gr. D

2013/14 HC Vardar – Skopje MKD 14 6 3 5 376:369 +7 15:13 

2014/15 HC Vardar MKD 14 8 1 5 421:396 +25 17:11 

2015/16 HC Vardar MKD 18 10 2 6 527:486 +41 22:14 

2016/17 HC Vardar MKD 18 14 0 4 523:477 +46 28:8 Winner

2017/18 HC Vardar MKD 18 10 3 5 501:454 +47 23:13 Fourth Place

2018/19 HC Vardar MKD 20 14 1 5 577:541 +36 29:11 Winner

2019/20 HC Vardar MKD 14 5 1 8 396:444 -48 11:17 Last 16*

2020/21 HC Vardar 1961 MKD 16 3 3 10 392:430 -38 9:23 Play-offs

2021/22 HC Vardar 1961 MKD 10 2 1 7 282:294 -12 5:15

Total: 182 79 20 83 4994:5106 -112 178:186

EHF BAJNOKOK LIGÁJA KLUB REKORDOK
EHF CHAMPIONS LEAGUE CLUB RECORDS 

8
MATCHES

Longest 
winning run

MÉRKŐZÉSEK

Leghosszabb 
győzelmi
sorozat 

40
GOALS

Most goals

LŐTT GÓL

Legtöbb 
lőtt gól

74
GOALS

Most goals 
both teams

LŐTT GÓL

Leggólgazdagabb
mérkőzés

31:15 (14:8) v IFK Kristianstad SWE (h), 02.12.2017Biggest win  
Legnagyobb arányú győzelem 

41:19 (19:8) v FC Barcelona ESP (a), 18.10.2003Biggest defeat
Legnagyobb arányú vereség

8 matches (12.03.2017 – 01.10.2017)Longest winning run
Leghosszabb győzelmi sorozat

15 matches (12.03.2017 – 02.12.2017)Longest unbeaten run
Leghosszabb veretlenségi sorozat

7 matches (12.10.2003 – 09.10.2004)
7 matches (13.10.2021 – 08.12.2021)

Longest losing run
Leghosszabb vesztes széria

8 matches (12.10.2003 – 16.10.2004)
8 matches (03.10.2009 – 20.02.2010)

Longest run without win
Leghosszabb nyeretlenségi széria

40 v KS Vive Tauron Kielce POL 40:34W (h), 12.11.2016Most goals
Legtöbb lőtt gól

41 v FC Barcelona ESP 41:19L (a), 18.10.2003Most goals opponent
Legtöbb kapott gól

74 v IFK Kristianstad SWE 38:36W (h), 20.02.2016
74 v KS Vive Tauron Kielce POL 40:34W (h), 12.11.2016

Most goals both teams
Leggólzgazdagabb mérkőzés

12 v FC Barcelona ESP 12:26L (h), 06.11.2004Fewest goals
Legkevesebb lőtt gól

15 v IFK Kristianstad SWE 31:15W (h), 02.12.2017Fewest goals opponent
Legkevesebb kapott gól

38 v FC Barcelona ESP 12:26L (h), 06.11.2004Fewest goals both teams
Leggólszegényebb mérkőzés

EHF CHAMPIONS LEAGUE RECORD / KORÁBBI SZEREPLÉSÜK A BL-BEN

/ A nyolcad- és  negyeddöntők a koronavírus-járvány miatt nem kerültek megrendezésre.

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

JM GY D V LG      KG GK NYP/VP Helyezés



EHF CHAMPIONS LEAGUE MEN
Season  2021/22

1

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

MAGASSÁG/
HEIGHT

SÚLY/
WEIGHT

1 Borko Ristovski Kapus/ Goalkeeper 1982.11.02. 190 115

3 Kostadin Petrov Beálló/ Line player 1992.03.30. 190 105

5 Stojanche Stoilov Beálló/ Line player 1987.04.30. 191 110

6 Olivier Nyokas Balátlövő/ Left back 1986.06.28. 187 86

7 Patryk Walczak Beálló/ Line player 1992.07.29. 199 111

8 Yoel Cuni Morales Jobbátlövő/ Right back 1987.02.15. 190 105

9 Goce Georgievski Jobbszélső/ Right wing 1987.02.12. 185 83

10 Kévynn Nyokas Jobbátlövő/ Right back 1986.06.28. 188 88

11 Martin Karapalevski Irányító/ Centre back 2000.03.11. 178 82

12 Martin Tomovski Kapus/ Goalkeeper 1997.07.10. 194 94

13 Bakary Diallo Balátlövő/ Left back 199412.03. 192 84

14 Jan Czuwara Balszélső/ Left wing 1995.10.18. 184 84

21 David Savrevski Jobbátlövő/ Right back 2002.06.16. 199 103

22 Jeremy Toto Beálló/ Line player 1992.05.15. 197 106

24 Ante Gadza Irányító/ Centre back 1992.08.26. 195 95

28 Filip Taleski Balátlövő/ Left back 1996.03.28. 200 86

31 Timur Dibirov  Balszélső/ Left wing 1983.07.30. 180 74

33 Stefan Krstevski Balátlövő/ Left back 1999.01.16. 189 86

44 Stefan Dodic Irányító/ Centre back 2003.03.13. 197 90

45 Darko Djukic Jobbszélső/ Right wing  1994.12.11. 191 94

77 Alen Kjosevski Jobbszélső/ Right wing 2001.06.07. 187 75

97 Marko Mishevski Balátlövő/ Left back 1999.08.23. 199 96

99 Vasil Gogov Kapus/ Goalkeeper 2000.11.03. 190 100

HC VARDAR 1961

David Davis - Head Coach / Vezetőedző  Vlado Nedanovski - Coach / Edző



“Nagy előnyünk van ugyan, de a 
kézilabdában gyakran születnek 
meglepő eredmények, így nagyon 
oda kell figyelnünk. Szeretnénk a 
legjobb formánkat nyújtani és nyerni, 
mivel áprilisban számos fontos 
meccs vár ránk.  

“A nyolcgólos győzelemnek köszönhetően 
kedvező helyzetből várhatjuk a visszavágót, 
de még csak féltávnál járunk a párharcban. 
A Vardar kiváló csapat, ezúttal sokkal 
jobban kell játszanunk, mint tettük azt az 
odavágón, ha ismét nyerni szeretnénk. 
Szkopjéban is láttam pár dolgot, amivel 
nem voltam elégedett.  

“Nagyon komolyan kell vennünk a 
visszavágót. Természetesen 

mindannyian tovább szeretnénk jutni, 
van is némi előnyünk, de a Vardar remek 

csapat és sokszor kapaszkodott már 
vissza vert helyzetből a története során. 

Nagyon kell figyelnünk, és nem lehet 
más a célunk, mint a visszavágó 

megnyerése és a továbbjutás. 

“ A Vardar mindent meg fog tenni, hogy 
meglepjen minket. Biztos 

megnyomják a meccs elejét, hogy 
hamar előnybe kerüljenek, ezért is kell 

okosan és energikusan játszanunk. 
Nem adhatunk nekik semmi esélyt, 

mint tettük azt korábban a szezon 
során. Nagyon kell figyelnünk, mert 

bár a nyolcgólos előny soknak tűnhet, 
a kézilabdában bármi megtörténhet. 

Mérkőzés előtti nyilatkozatok Mérkőzés előtti nyilatkozatok
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“We have a big advantage, but we’ve 
seen many shocking results in 
handball, so we need to be very 
careful. We want to show our best 
form and win at home, because we 
have a lot of important games in 
April.

“We are in a good situation after winning 
the first game by 8 goals, but we’re just 
halfway done yet. Vardar is a quality team, 
so we need to play much better this time if 
we want to win again, there were some 
situations in Skopje that I wasn’t satisfied 
with.

“We need to take the second game very 
seriously. Obviously we all want to qualify 

to the quarterfinals, we have a nice 
advantage, but Vardar is a really strong 

team and they have turned around many 
difficult situations in the Champions 

League before. We need to be focused and 
our goal should be to win this game and to 

qualify to quarterfinals – nothing less, 
nothing more.

“Vardar is going to come here and they 
will try to do everything to surprise us. 

Most probably they will start hard to have 
the lead early on, that’s why we need to 
be smart and play with a lot of energy. 

We cannot give them any chances, as we 
did a few times earlier this season. We 

need to be focused, because even though 
our 8 goal lead may seem a lot, but in 

handball anything can happen.
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NEKED MELYIK A 
KEDVENCED?

HANDBALLVESZPREMSHOP.HU

KERESD FEL WEBSHOPUNKAT VAGY 
LÁTOGASS EL SZURKOLÓI BOLTUNKBA ÉS 
VÁLASZD KI A HOZZÁD LEGJOBBAN ILLŐT!
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TÚL A BL CSOPORTKÖRÖN

A Telekom Veszprém a BL csoportjában a 4. helyen végzett. 8 győzelemmel, 
1 döntetlennel és 5 vereséggel, 17 szerzett pontjával 1 pontra maradt le a 3. 
helyezett PSG, 3 pontra pedig a Kielce és a Barca csapataitól. A „B” jelű 
csoportról persze már az augusztusi sorsoláskor lehetett tudni, hogy talán 
minden idők legerősebbje lesz, ami az első mérkőzéseken be is igazolódott. 
A Barcelona és a PSG állandó résztvevői a Final Fouroknak, nem is beszélve 
az erre a szezonra igazán összeálló, összeérő Lomza VIVE Kielce csapatáról, 
hogy csak párat említsünk a csoportrésztvevők közül.

A Veszprém nagyon jól indította a Bajnokok Ligája rajtot, átalakuló 
csapatunk a PSG-t, a Barca-t és a Flensburgot verte a Veszprém Arénában, az 
FC Porto-t pedig idegenben. A csoport persze sok meglepetést is tartogatott, 
például a Kielce vagy a Veszprém bukaresti vereségét, a Barca portói 
döntetlenjét vagy például a Flensburg első 5 fordulóban hozott nyeretlenségi 
sorozatát is ide sorolhatjuk. Összességében talán a legtöbben egy kicsivel 
erősebb Barcelonára és egy hajszálnyival gyengébb Kielcére számítottak 
előzetesen.

Minden csapatnak benne van a játékában, a teljesítményében a hullámzás, 
hiszen nem lehet mindig ugyanazon a fordulatszámon pörögni, ez több 
ízben is bebizonyosodott, a Lomza VIVE Kielce viszont annak ellenére, hogy 
az év vége felé voltak kisebb kisiklásai, kiemelkedett a csoportból. A 
Barcelona és a Veszprém új edzőikkel, az új koncepcióval nem tudott végig 
stabil maradni, de az új évre ez a két csapat is „megérkezett”.

A csoportban megszerzett negyedik helyünk azt jelenti, hogy a másik csoport 
5. helyezettjével játszunk a legjobb nyolcba kerülésért, így a Vardar Szkopje 
csapatával mérkőzünk. David Davis visszatér tehát a Veszprém Arénába az 
észak-macedón bajnokkal, ami nem ígérkezik könnyűnek, de a kieséses 
szakaszban ilyet már nem lehet kijelenteni egyik párharcról sem.

Az biztos, hogy egy új bajnokság, egy új sorozat veszi kezdetét, ahol már tényleg 
minden mozdulat, minden labda számítani fog. Teljesen más értékek kerülnek 
előtérbe, mint az eddigi fordulókban. Felértékelődik a rutin, a tapasztalat, a 
mentális erő és persze a tűz, ami ég a csapatokban. Ez a tűz, amit a Kielce és a 
PSG ellen lobbantottunk fel magunkban, még sokat érhet a következő körök-
ben, a csapat azon dolgozik, hogy a jó csapategység, ez a fajta küzdeni tudás a 
pályán mutatott teljesítményre is olyan hatással legyen, hogy az előttünk álló 
kihívásokat sikerre vigye.

Íme a kieséses szakasz lebonyolítása:
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Játékvezető/Referee

EHF ellenőr/ EHF delegate

Játékvezető/Referee

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
GROUP PHASE

A
B

1. 8.2. 3. 4. 5. 6. 7.

x x
x x

NYOLCADDÖNTŐK
PLAY-OFFS

Elverum Handball

Paris Saint-Germain Handball

SG Flensburg-Handewitt

Pick Szeged

FC Porto

Montpellier HB

HC Vardar 1961

Telekom Veszprém HC

1. MÉRKŐZÉS 
1st match

2. MÉRKŐZÉS 
2st match

ÖSSZESEN 
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30

30

0

0
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30

29

29

0

0

29

29

22

30

0

0

22
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25

21

0

0

25

21

KORÁBBI EGYMÁS ELLENI BL MÉRKŐZÉSEK
PREVIOUS EC ENCOUNTERS

2001.11.10.
2001.12.08.
2014.11.15.
2014.11.22.
2016.04.23.
2016.04.30.
2018.09.29.
2019.02.16.
2019.06.02.
2019.10.19.
2019.12.01.
2021.04.01.
2021.04.08.

Vardar Vatrost. Skopje vs Fotex KC Veszprém, EHF Champions League – Group D
Fotex KC Veszprém vs Vardar Vatrost. Skopje, EHF Champions League – Group D
HC Vardar vs MKB-MVM Veszprém, VELUX EHF Champions League – Group C
MKB-MVM Veszprém vs HC Vardar, VELUX EHF Champions League – Group C
HC Vardar vs MVM Veszprém, VELUX EHF Champions League – Quarter-final
MVM Veszprém vs HC Vardar, VELUX EHF Champions League – Quarter-final
Telekom Veszprém HC vs HC Vardar, VELUX EHF Champions League – Group A
HC Vardar vs Telekom Veszprém HC, VELUX EHF Champions League – Group A
HC Vardar vs Telekom Veszprém HC, VELUX EHF Champions League FINAL4 – Final
Telekom Veszprém HC vs HC Vardar, VELUX EHF Champions League – Group B
HC Vardar vs Telekom Veszprém HC, VELUX EHF Champions League – Group B
HC Vardar 1961 vs Telekom Veszprém HC, VEHF Champions League – Play-offs
Telekom Veszprém HC vs HC Vardar, EHF Champions League – Play-offs

24:27 (11:10)
27:22 (14:10)
23:24 (11:13)
32:24 (16:10)
26:29 (9:12)
30:30 (12:14)
25:27 (11:13)
27:29 (16:11)
27:24 (16:11)
39:30 (21:17)
29:38 (15:22)
27:41 (11:21)
39:30 (20:15)

TELEKOM VESZPRÉM - HC VARDAR 1961
2022.04.06. 18:45 | VESZPRÉM ARÉNA

MIRZA KURTAGIC (SWE)

TATJANA MEDVED  (SRB)

MATTIAS WETTERWIK (SWE)
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“Mindenki azért van itt, hogy a 
legjobb legyen” – Omar Yahia
Vardar elleni párharcunk idején, egyiptomi jobbátlövőnkkel, Omar Yahiával 
beszélgettünk.

Szia Yaya, mit gondolsz a Vardarról? David Davisről, aki a válogatottban és a 
Veszprémben is edződ volt?
“Igen, ő volt az edzőm a válogatottban, jó kapcsolatban voltunk és vagyunk a mai 
napig is. Akkoriban a Veszprém keresett meg az ajánlattal, de David volt az egyik, 
aki tényleg lehetőséget és bizalmat szavazott nekem. Ő látta meg bennem a 
potenciált, Egyiptom válogatottjának edzőjeként pontosan tudta hol tartok, mire 
vagyok képes. Mindig hálás leszek neki ezért. “

Hogy érzed magad Magyarországon? Az elején voltak problémáid, egyedül              
érezted magad, ahogy több interjúban is lenyilatkoztad. Mi a helyzet most?
“Most már könnyebb, mert jobban ismerem a várost, vannak barátaim, sok 

csapattársam szórakoztat szerencsére a hétköznapokon is. Tényleg 
jobban érzem magam. Sok időt töltünk együtt, együtt eszünk, 

kávézunk, beszélgetünk. Kéthavonta pedig a válogatott hetek 
alkalmával hazalátogathatok, akkor a családomat is láthatom. ”

Mi volt a legfurább, amivel szembesültél itt? Kulturális 
különbségek?
“Nehéz kérdés. Nagy problémám nincs. De talán a vezetés, ami 

nagyon más, mint Egyiptomban. Persze ott is a jobb oldalon 
közlekedünk, csak kicsit kevesebb a szabály. Ha voltál már
Olaszországban hasonló, nyomod a dudát, nyomulsz előre. 
Muszáj, ha menni akarsz valahova. Ha úgy vezetnék otthon, mint 
itt, nem sokat haladnék. Néha el is feledkezek magamról és az 

emberek néznek is az úton … “

Mit gondolsz magadról, milyen játékos vagy? 
Gátlástalan lövő, assziszt adó vagy cselező?
“Azt gondolom, hogy egyfajta mix vagyok és 
szeretnék is lenni. Szerencsére tudok lőni, cselezni, 

asszisztokat adni. Nem is szeretnék csak egy 
valamiben jó lenni, igyekszem fejlődni minden 

részében a játéknak. Persze tudom, hogy időre 
van szükségem, hogy fejleszteni tudjam 

ezeket a képességeket, tudjak jól cselezni, 
egy-egyezni, jól lőni stb. Minden nap 
próbálok fejlődni, figyelemmel kísérem a 
játékomat, a fejlődésemet. Leginkább 
abban próbálok jó lenni, amire szükség 

van, amit az edzők várnak tőlem! Ha lövésre van 
szükség lövök, ha asszisztokat kell adni, adok.”

Tekintve a nyári változásokat, Momó és Gulyi érkezését, hogy érzed 
magad az új szisztémában?

“Momo és Gulyi igazi legendák ennél a klubnál, mindannyiunk szeretne 
hasonló karriert befutni itt, mint ők ketten! Ez egy új éra, ami egy új 

kezdet is, nagyon nyitottan és kedvesen állunk egymáshoz, hogy 
tudjunk építeni valamit az alapokról. Szerintem jól haladunk, bízunk 

egymásban, ahogy én gondolom, a bizalom az egyik legfontosabb. 

Ha a szezon elején bárkit megkérdeztek volna, szakértőket, 
szurkolókat, hogy ez a fiatal, építkező csapat legyőzi-e majd a 

Barcát, a Párizst, Kielcét, Flensburgot … szerintem senki nem 
mondta volna biztosra, hogy nyerünk ellenük. Azt gondolták 

talán, hogy a kisebb csatákat megnyerjük és talán később lesz 
egy-két bravúr a csoportban. Azt gondolom erre a 

gondolkodásra rácáfoltunk. Megvan az energiánk, a 
lendületünk, minden, ami a sikerhez kell. Persze a hullámzás 

benne van a játékunkban, néhány egyszerűbb meccset 
elveszítettünk, de mi még mindig az az építkező, fiatal 

csapat vagyunk, aki idővel jobb és jobb lesz.” 

Vardar meccsek, mit gondolsz, mi lehet a kulcs?
“Nagy tisztelettel vagyunk a Vardarral szemben, 

agresszív, hajtós csapat, jó képességű játékosokkal, 
edzővel. Szeretnénk jól játszani, irányítani a 

találkozókat, jó dinamikával belemenni a 
mérkőzésekbe, már a kezdetektől fogva. Jó 

találkozókra számítok, az elejétől kezdve be kell 
bizonyítanunk, hogy mi vagyunk a jobb csapat.”

Mit gondolsz meddig juthatunk el a 
szezonban?

“Ha azt nézzük, hogy a nagy csapatok, az 
igazán a legjobb négybe várt csapatok közül 

sokakkal játszottunk már a sorsolásunknak 
hála és ezek közül egyszer legalább 

mindenkit le is győztünk már, az esélyünk, 
a lehetőségünk megvan. Aztán ha 
odaérünk esetleg a négybe, bármi 

megtörténhet. És miért ne történne 
meg?”
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asszisztokat adni. Nem is szeretnék csak egy 
valamiben jó lenni, igyekszem fejlődni minden 
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van szükségem, hogy fejleszteni tudjam 
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egy-két bravúr a csoportban. Azt gondolom erre a 
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lendületünk, minden, ami a sikerhez kell. Persze a hullámzás 

benne van a játékunkban, néhány egyszerűbb meccset 
elveszítettünk, de mi még mindig az az építkező, fiatal 

csapat vagyunk, aki idővel jobb és jobb lesz.” 

Vardar meccsek, mit gondolsz, mi lehet a kulcs?
“Nagy tisztelettel vagyunk a Vardarral szemben, 

agresszív, hajtós csapat, jó képességű játékosokkal, 
edzővel. Szeretnénk jól játszani, irányítani a 

találkozókat, jó dinamikával belemenni a 
mérkőzésekbe, már a kezdetektől fogva. Jó 

találkozókra számítok, az elejétől kezdve be kell 
bizonyítanunk, hogy mi vagyunk a jobb csapat.”

Mit gondolsz meddig juthatunk el a 
szezonban?

“Ha azt nézzük, hogy a nagy csapatok, az 
igazán a legjobb négybe várt csapatok közül 

sokakkal játszottunk már a sorsolásunknak 
hála és ezek közül egyszer legalább 

mindenkit le is győztünk már, az esélyünk, 
a lehetőségünk megvan. Aztán ha 
odaérünk esetleg a négybe, bármi 

megtörténhet. És miért ne történne 
meg?”



„Everyone is here, to become 
the best...” – Omar Yahia
We have spoken with our Egyptian right-back during our elimination battle with 
HC Vardar.

What do you think about Vardar? What about David, who was your coach in the 
national team and Veszprém as well?
“Yes, he was my coach at the national team, we still have a good relationship to this 
day. At the time when I made my transfer, the club wanted to sign me, but I truly got 
the chance to prove myself under David, who trusted me. He was the one who saw 
the potential in me, as Egypt’s coach he knew exactly what stage I was at and what 
I was capable of. I will always be grateful to him for this.”

How are you enjoying living in Hungary? In the beginning you had some 
problems, you were feeling a bit lonely, as you mentioned in previous interviews.
“It’s much easier now, I got know the city, I have friends and teammates who 

entertain me. I genuinely feel much better. We spend a lot of time 
together, eat and drink coffee together and we communicate a lot. 

Furthermore, every two months I go to Egypt when I join the 
national team and I can visit my family as well.”

What was the weirdest thing you encountered here?
“It’s a difficult question, but I think I’d have to say driving. It’s 

incomparable to the driving in Egypt. We drive on the right side as 
well, but there are far less rules. If you’ve ever been to Italy, it’s kind of 
similar, everyone is on their horns and constantly pushing ahead. It’s 
necessary if you want to get somewhere in time. If I drove the same 
way in Egypt as I drive here, I wouldn’t get anywhere in time. Here in 
Veszprém, sometimes I space out and people really notice me in the 

streets… “

What do you think about yourself, what kind of a 
right-back are you? Bold shooter, assist king or a 

tactical skiller?
”I think I’m kind of a mix, which is what I’d like to be. 
Fortunately, I can shoot, assist and I’m goodin 1-on-1 

situations. I don’t want to excel in only one thing, I 
try to improve in all areas of my game. Of course, 
I know that I still need time to be able to improve 

all these abilities, 1-on-1s, shooting, assisting 
and so on. I try to improve every day and I keep 
a close watch on my game and my progress. 
Most of all, I try to be good at what’s needed for 

the team and what the coaches expect from me! If they 
need me to shoot then I’ll shoot, if they need to me assist 

my teammates, I’ll try to assist them.”

How did you feel about the arrival of Momó and Gulyi? How are you 
feeling in this new system?

“Momo and Gulyi were both legends at this club, all of us would like 
nothing more than to have a career at Veszprém, such as them two! This 
is a new era and a new beginning, we’re all very open and positive 
towards each other in order to build something special from the 
ground up. Just step-by-step! I think we’re progressing well; we trust 
each other and trust, I believe, is one of the most important aspects. 
In the beginning of the season, if they asked anyone whether this 
young, still in-the-works team would beat Barca, Paris, Kielce, and 
Flensburg… I don’t think a lot of people would have bet on it. They 
probably thought we would bring our must-win games and later 
down the line we would probably surprise some of the big 
teams. I believe we proved this belief wrong. We have the 
energy, the momentum and everything else needed to be 
successful. Naturally, we have inconsistencies in our 
performance, we lost some of our „easier” games, but we’re 
still the young, in-the-works team, who will only improve as 
time goes by.”

Vardar? What could be the key to victory?
“We have a lot of respect toward Vardar, they’re an 
aggressive, hard-working team with quality players 
and a quality coach. We would like to play well, 
control the match and with a dynamic playstyle 
from the very beginning. I expect a good match, but 
we have to prove from the onset that we are the 
better team.”

What do you think, how long can we go in the 
season?

“If we look at the fact that thanks to our group 
draw, we were able to compare ourselves 
and win against some of the biggest teams 
in Europe, who have a real chance at 
winning the Champions League; I’d say 
we have the chance to go very far this 
season. If we get to the Final4, then 
anything could happen. And why 
wouldn’t it happen?”
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KISORSOLTÁK A MAGYAR KUPA 
NÉGYES DÖNTŐ PÁROSÍTÁSAIT

2022.03.28-án 20:08-kor az M4 Sport csatornán a Kézilabda magazin c. műsorban élőben 
sorsolták ki a Tippmix Magyar Kupa Final4 elődöntőit. 

A sorsolás során kiderült, hogy a Telekom Veszprém a Pick Szeged ellen játszik a döntőért, 
míg a másik mérkőzés Budakalász – Fejér-B.Á.L. Veszprém lesz. 

A PICK SZEGED CSAPATÁVAL 
JÁTSZUNK AZ ELŐDÖNTŐBEN

Az elődöntőket 16:45 és 19:15-kor játszák a csapatok. 

Az esemény Győrben kerül 
megrendezésre április 23-24-én.

 A TIPPMIX MAGYAR KUPA
 NÉGYES DÖNTŐ PROGRAMJA: 

április 23., szombat

16.45 

Budakalász - Fejér-B.Á.L. Veszprém

19.15 

Pick Szeged - Telekom Veszprém

április 24., vasárnap

14.45 

Magyarország-Szlovákia 

női Európa-bajnoki 

selejtező mérkőzés

17.15 

férfi MK-bronzmérkőzés

20.00 

férfi MK-döntő
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GÓLLÖVŐLISTA LEGJOBB GÓLLÖVŐ
1.2. 3.

4. Omar Yahia 127

4. Andreas Nilsson 123

6. Kentin Mahé 119

7. Jorge Maqueda 91

7. Ligetvári Patrik 81

#5

#18

#35

#15

#23

Gasper 
Marguc

Petar
Nenadic

Manuel
Strlek

134
162

136 #13
#24

#26

Nevezett
Announced

Játszott
Played

Gól
Goal

Gólátlag
Average score

Össz.:
Total:

15 4 15 34
15 4 15 34
68 28 66 162

4,5 7 4,4 4,8

SCORING LIST TOP SCORER
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DOWNLOAD NOW!

It’s here at last: introducing your new Home of Handball app. The only dedicat-
ed handball app that allows you to personalise your experience. From giving 
you live updates of games to news, video highlights and interviews, you can 
dive deeper into a world of handball. With every competition covered – from 
the EHF Champions League to the EHF EURO – it’s a must download for any fan.
 

OFFICIAL APP OF THE EHF

APP.EUROHANDBALL.COM




