A Motherson-Mosonmagyaróvár
Európa-liga csoportmérkőzései
a győri Audi Arénában.

Motherson-Mosonmagyaróvár - Besancon Feminin
2022. január 09. vasárnap 14:00 óra
Motherson-Mosonmagyaróvár - Sola HK
2022. január 22. szombat 20:00 óra
Motherson-Mosonmagyaróvár - Lokomotiva Zagreb
2022. február 20. vasárnap 14:00 óra

Online jegyértékesítés:
jegymester.hu
Tourinform iroda
Mosonmagyaróvár,
Magyar utca 9.
munkanapokon 8 - 16 óráig
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Dear handball friends,
It is with great pleasure that I welcome you to the EHF European League Women group phase for the 2021/22
season.
Despite all the difficulties related to the pandemic last season, a vast majority of the games could be played. I wish to
express my gratitude to all clubs for their excellent cooperation.
The competition culminated in the excellent EHF Finals Women weekend in Baia Mare and already the first season
proved that the decision to reform our club competitions system in the summer of 2020 was a step in the right
direction. It is also pleasing that all group phase matches will be streamed live on EHFTV and that fans will be able to
return to the arenas and create a real handball atmosphere on more and more occasions.
I am looking forward to the upcoming six rounds where an eclectic mix of teams will go head-to-head as they fight
for their places in the all-important knockout stages: the quarter-final and ultimately the EHF Finals Women 2022.
Nine nations across the EHF are represented among the 16 competing teams, which gives this season’s competition a
hugely diverse combination of styles, further proof of what makes this competition so captivating.
Defending champions Les Neptunes de Nantes will face fellow EHF Finals 2021 contenders, and hosts, CS Minaur Baia
Mare of Romania as well as German Bundesliga side SG BBM Bietigheim in one group.
European club competition newcomers Motherson Mosonmagyarovari KC from Hungary face Sola HK, the Norwegian
team around one of the most decorated players of Norwegian handball, Camilla Herrem, in another group.
Also, Lada, former winners of the EHF Cup and Cup Winners’ Cup and finalists of the EHF Champions League, will take
on two Scandinavian opponents: last season’s EHF Finals participants Herning-Ikast Håndbold from Denmark as well
as Storhamar Handball Elite from Norway.
In the remaining group features one of the most decorated teams in European women’s handball, multiple Champions
League, EHF Cup and Cup Winners’ Cup trophy holders Viborg HK, as well as recent DELO EHF Champions League
contenders SCM Ramnicu Valcea.
I wish everyone associated with each team the very best of luck for the group phase matches.
The togetherness shown by everyone in the handball community has given us all real strength and I hope that by the
time we are able to celebrate the final weekend of this competition in May, it will be in circumstances in which we
can enjoy it all together and safely.
Yours in sport,
Michael Wiederer,
EHF President

1

ULTIMATE

Completely controlled bounce. Extreme durability.
Optimal roundness. Perfect grip and soft feel.
Official match ball of the EHF European League Men.

select-sport.com

EHF EUROPEAN LEAGUE WOMEN
Season 2021/22

Dr. Hoffmann László
szakmai igazgató
Természetesen az Európa-liga csoportkörében kizárólag erős csapatok vannak, de a számunkra külön érdekesség
lesz, hogy minőségi kézilabda kultúrából érkező ellenfeleket kaptunk. A francia ES Besancon Feminin és a horvát HC
Lokomotiva Zagreb évek óta rendszeres szereplője a nemzetközi küzdelmeknek, a Sola HK pedig az egyik legjobb
norvég klub csapattá nőtte ki magát. A tapasztalatlanságunk így hátrány a nemzetközi mezőnyben, de ebben az erős
csoportban derül ki majd igazán, hogy mennyit is ér a magyar bajnokság harmadik helyezése. Nekünk eddig jól alakult
a versenynaptár, mert volt időnk arra, hogy összeálljon a csapatunk, kialakuljon a játékunk. Ezekre az erényeinkre
pedig szükségünk is lesz, mert igaz a tavalyi évben kipróbáltuk már a sűrű meccsterhelést, de most sokkal magasabb
szinten vár ránk ilyen feladat. Maximális teljesítmény kell ahhoz, hogy tovább lépjünk az Európa-liga csoportkörből, de
ezt nem tarjuk elérhetetlennek. Viszont új csapatként a nemzetközi mezőnyben valóban nem lehet más az elsődleges
célunk, mint itt a jelenlétünk folyamatos megőrzése, biztosítása. Ezt pedig itthon, a magyar bajnokságban tudjuk
megszerezni, amit nem szabad tehát feláldozni. Nem lesz könnyű helytállni ebben a rengeteg mérkőzéssel és utazással
töltött januári-februári időszakban, amikor az NBI-es ellenfeleink legtöbbje a megszokott heti ciklusában készülhet.
Azt azonban már több alkalommal elmondtuk, sőt bizonyítottuk, hogy szintet lépett a Motherson-Mosonmagyaróvár
csapata, ezen az úton pedig így lehet előre haladni.

Gyurka János
vezetőedző
Fiatal csapat vagyunk, amely most fel fog állni az európai mérlegre és ott fogja megméretni magát. Erős ellenfelekkel
fogunk találkozni, hiszen a decemberi Norvégia - Franciaország világbajnoki döntő mindkét csapatában szerepelt
válogatott játékosuk. A csoportból történő továbbjutást bravúrnak tartanám, de olyan összetartó, egymásért, a
klubért küzdeni tudó játékosaink vannak, akikkel ezt meg lehet valósítani. A fantasztikus közönségünk segítségével
elsősorban a hazai találkozónkon szeretnénk annyi pontot összegyűjteni, amelyek egy idegenbeli bravúrral
tovább vihetnek minket. Felkészültünk tehát erre az „angol foci” mintájú sorozatra, ahol a számunkra nincs
eredménykényszer, de nem is feltett kezekkel érkezünk. Döntő lesz, hogy a nemzetközi mezőny sebességét mennyire
tudjuk majd felvenni és ezen belül a kvalitásainkat, a technikai tudásunkat alkalmazni. Hosszú lesz ez a sorozat, sok
utazással, némi stressz jelenlétével, sőt várhatóan hullámvölggyel is, hiszen edzeni, fejleszteni nem nagyon lesz idő.
Ezért kiemelten figyelni fogunk a regenerációra, a mentális felkészítésre, mert kizárólag az a csapat lehet ilyenkor
sikeres, amelyik az eredményektől függetlenül képes lesz a folyamatos megújulásra.
Komoly feladat vár ránk, hiszen első alkalommal hozzuk el Mosonmagyaróvár városába a női kézilabdázás nemzetközi
elit csapatait. Az a legfontosabb célunk, hogy folyamatos legyen a tagságunk ebben a mezőnyben, így tanulni,
tapasztalatokat szerezni szeretnénk. Amennyiben pedig látjuk majd, hogy merre kell haladnunk és élvezni fogjuk a
mérkőzéseket, akkor nem lehetünk vesztesek.

Higgy abban,

hogy együtt

KÖNNYEBB.
Higgy magadban.
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ES BESANCON FEMININ (Franciaország)
A Franciaország keleti részén fekvő nagyváros
női kézilabda csapatát 1970-ben alapították.
Négy bajnoki címmel büszkélkedhetnek, amelyeket
az 1988, az 1998, a 2001 és a 2003-as években
szereztek meg. A legnagyobb nemzetközi sikerük
a 2002/2003-as szezonhoz kapcsolódik, amikor
megnyerték az EHF Kupagyőztesek Kupáját. Az
Európa-liga selejtező második körében a spanyol
BM Atletico Guardes gárdája nem jelentett a
számukra különösebb akadályt. Két meglehetősen
sima győzelemmel biztosították a helyüket a
csoportkörben.

ES Besancon Feminin 2021/2022-es játékos kerete:

Kapusok: Roxanne Frank, Florence Bonnet, Sakura Hauge (norvég-japán)
Szélsők: Camille Aoustin, Ema Cordier, Lucie Granier, Sabrina Zazai
Beállók: Léa Cuenot, Louise Cusset, Pauline Robert
Irányítók: Line Uno (dán), Juliette Mariot, Alizée Frecon-Demouge, Juliette Faure
Átlövők: Mathilde Roy, Clarisse Mariot, Kiara Tshimanga, Natalia Nosek (lengyel), Aleksandra Rosiak (lengyel), Audrey Dembele
Vezetőedző: Sébastien Mizoule

RK LOKOMOTIVA ZAGREB (Horvátország)
A legfontosabb tudnivaló a zágrábi csapatról,
hogy jelenleg hat horvát válogatott játékosuk
van és ennyi kézilabdázójuk játszott a 2020-ban
Európa-bajnoki bronzérmes nemzeti csapatában.
A tapasztalt vezetőedzőjük Nenad Sostaric
irányítja a horvát válogatott és a HC Lokomotiva
Zagreb szakmai munkáját és a klubcsapata is
kiváló formában van, hiszen veretlenül vezeti a
horvát bajnokságot. A nagymúltú klub az egykori
Jugoszláviában nyolc bajnokságot nyert és
1991-ben az EHF kupában is diadalmaskodott. Az
önálló horvát bajnokságban is élcsapat, rendszeres
szereplője a nemzetközi kupasorozatoknak, ahol
a mostani selejtező körben a lengyel Lublin ellen
biztosították a helyüket a csoportkörben.
A HC Lokomitiva Zagreb 2021/2022-es játékos kerete:

Kapusok: Lena Ivancok (osztrák), Lucija Besen, Iva Brkljacic
Szélsők: Andrea Simara, Ivona Skalic, Nives Stanic, Lara Buric, Tena Japundza, Kala Kosovac, Josipa Mamic
Irányítók: Terezija Curic, Ana Malec, Stela Posavec
Beállók: Lara Fures, Ines Lisjak, Antonja Civljak, Renee Posavac
Átlövők: Tena Petika, Andrea Sedloska, Iva Zrilic, Dora Kalaus, Maja Bilandzic, Andela Zagar
Vezetőedző: Nenad Sostaric
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MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁR
(Magyarország)
A mi csapatunkat nem kell bemutatni a
szurkolóknak, hiszen folyamatosan követjük
a történéseket, szurkolunk a lányoknak és
izgalommal várjuk az Motherson-Mosonmagyaróvár
első nemzetközi mérkőzéseit. A 2014-ben alakult
klub az elmúlt években stabilizálta a helyét a
magyar élvonalban, a tavalyi idényben pedig az
Európa-liga szereplést jelentő harmadik helyen
végzett. Selejtező találkozókat nem kellett játszania
az egykori 297-szeres magyar válogatott
kézilabdázó Gyurka János csapatának. Az MKC
tehát abszolút nemzetközi újoncként mutatkozik
be a csoportmérkőzéseken, amelyek közül a hazai
találkozóit a győri Audi Arénában rendezi meg.
ES Besancon Feminin 2021/2022-es játékos kerete:

Kapusok: Mistina Kitty, Szemerey Zsófi, Soltész Kíra
Szélsők: Hajtai Vanessza, Ana Kojic (szerb), Mihály Petra, Stranigg Zsófia
Irányítók: Babinszky Lara, Csekő Brigitta, Tóth Gabriella
Beállók: Pásztor Noémi, Török Lilly
Átlövők: Tanja Asanin (montenegrói), Kovács Patrícia (osztrák-magyar), Lancz Barbora (szlovák-magyar), Bojana Milic (szerb),
Tóth Eszter, Török Rebeka Vezetőedző: Gyurka János

SOLA HK (Norvégia)
A norvég csapatnak a 2020/2021-es bajnokság
hozta a története eddigi legnagyobb sikerét,
amikor először végzett a harmadik helyen a hazája
bajnokságában. Így a Sola HK is az első nemzetközi
szereplésére készül, amit a selejtező körökben az
orosz Kuban Krasnodar és a GK Astranahocka ellen
a csoportfázisig remekül megoldott. A Stavanger
közelében lévő már 1934-ben megalapított
kézilabda csapatban kizárólag norvég kézilabdázók
szerepelnek és a keretben sok a nagyon fiatal
játékos. Az olimpiai, Európa és 2021 decemberében
a spanyolországi versenyen ismét világbajnoki
címet szerző balszélső Camilla Herrem személyében
azonban van egy nagyon tapasztalt vezérük a
pályán.
A Sola HK 2021/2022-es játékos kerete:

Kapusok: Tonje Haug Lerstad, Johanna Fossum, Amalie Froland
Szélsők: Guro Berland Husebo, Camilla Herrem, Maja Magnussen, Pia Tomine Gundersen Furu
Irányítók: Kristina Sirum Novak, Martha Barka
Beállók: Martine Wolff, Kaja Horst Haugseng, Vilde Ueland, Hege Holgersen Danielsen
Átlövők: Angunn Gudmestad, Karoline Jensen, Froydis Seierstad Wiik, Kristiane Knutsen, Live Rushfeldt Deila, Lene Kristiansen Tveiten
Vezetőedző: Steffen Stormo Stegavik
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OFFICIAL APP OF THE EHF
It’s here at last: introducing your new Home of Handball app. The only dedicated 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.
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2021-2022 EHF Európa-liga A csoport mérkőzései:
1. kör:
2022 január 09. vasárnap 14.00

Motherson-Mosonmagyaróvár - ES Besancon Feminin

2022 január 09. vasárnap 16.00

Sola HK - HC Lokomotiva Zagreb

2. kör:
2022 január 15. szombat 18.00

HC Lokomotiva Zagreb - Motherson-Mosonmagyaróvár

2022 január 15. szombat 18.00

ES Besancon Feminin - Sola HK

3. kör:
2022 január 22. szombat 20.00

Motherson Mosonmagyaróvár - Sola HK

2022 január 22. szombat 20.00

ES Besancon Feminin - HC Lokomotiva Zagreb

4. kör:
2022 február 05. szombat 18.00

HC Lokomotiva Zagreb - ES Besancon Feminin

2022 február 06. vasárnap 14.00 Sola HK - Motherson Mosonmagyaróvár
5. kör:
2022 február 12. szombat 20.00

Besancon Feminin - Motherson Mosonmagyaróvár

2022 február 13. vasárnap 14.00 HC Lokomotiva Zagreb - Sola HK
6. kör:
2022 február 20. vasárnap 14.00 Motherson Mosonmagyaróvár - HC Lokomotiva Zagreb
2022 február 20. vasárnap 16.00 Sola HK - ES Besancon Feminin

