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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 
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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.
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KEZDŐDOBÁS
A tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is szerdára és csütörtökre esnek majd a kijelölt 
játéknapok az EHF Bajnokok Ligájában, melynek idei kiírásában a B-csoportban szerepel 
az edzőváltáson és szerkezeti átalakításon éppen áteső Telekom Veszprém.

Régi veszprémiként, a szurkolók előtt egyáltalán nem ismeretlen edzőpáros – Momir Ilic 
és Gulyás Péter – egyértelműen frissességet hozott. Szorosabb védelmet építettek fel 
elég gyorsan, és remélhetőleg a fiatalok előtérbe helyezését is komoly céljuknak tekintik, 
a felkészülési meccsek és az eddigi bajnokik legalábbis ebbe az irányba mutatnak. 

Ami előrébb mutatóbb, mint az utóbbi időben bármi, hogy ehhez mérten egyértelműen 
visszább vágták a célokat: idén – évek óta először – nem kimondott cél Köln. Az edzőpáros 
első szezonjában elsősorban a magyar versenyek lesznek fontosabbak. Ez persze nem 
zárja ki, hogy mindenkit le akarjon győzni a Veszprém.

Az első forduló máris szép kihívást hozott a magyar csapatnak, a mindig veszélyes, végső 
győzelemre is esélyes francia bajnok, a nem mellékesen friss olimpiai bajnokokkal felálló 
Paris Saint-Germain nyilván győzelmi reményekkel érkezik a Veszprém Arénába. 
A hazaiak dolga pedig az lesz, hogy közönségükkel a hátuk mögött otthon tartsák a pon-
tokat. 

Hajrá Veszprém!
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Momir Ilic - Head Coach/Vezetőedző Gulyás Péter- Coach/ Edző

TELEKOM VESZPRÉM PSG HANDBALL

# 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

27 Lukács Péter Irányító/ Centre back 2002.07.30. 190 75

26 Strlek Manuel Balszélső/ Left wing 1988.12.01. 185 86

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

Raul Gonzales - Head Coach/Vezetőedző Jesus Gonzales- Coach/ Edző

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

MAGASSÁG/
HEIGHT

SÚLY/
WEIGHT

1 Gerard Vincent Kapus/Goalkeeper 1986.12.16. 188 86

6 Steins Luc Irányító/ Centre back 1995.03.22. 172 76

7 Ntanzi Sadou Irányító/ Centre back 2000.01.07. 183 80

9 Keita Adama Balszélső/ Left wing 1997.06.05. 185 81

10 Kristopans Dainis Jobbátlövő/ Right back 1990.09.27. 215 135

11 Kounkoud Benoit Jobbszélső/ Right wing 1997.02.19. 188 78

12 Genty Yann Kapus/ Goalkeeper 1981.12.26. 185 89

14 Sole Sala Ferran Jobbszélső/ Right wing 1992.08.25. 192 88

15 Toft Hansen Henrik Beálló/ Line player 1986.12.18. 200 108

18 Remili Nedim Jobbátlövő/ Right back 1995.07.18. 195 94

20 Grebille Mathieu Balszélső/ Left wing 1991.10.06. 198 94

21 Syprzak Kamil Beálló/ Line player 1991.07.23. 206 120

22 Karabatic Luka Beálló/ Line player 1988.04.19. 202 90

24 Hansen Mikkel Balátlövő/ Left back 1987.10.22. 192 93

44 Karabatic Nikola Irányító/ Centre back 1984.04.11. 196 104

71 Prandi Elohim Balátlövő/ Left back 1998.08.24. 193 96



Természetesen nagyon várjuk már az első Bajnokok 
Ligája összecsapást. Egy nagyon jó csapattal fogjuk 
kezdeni a szezont, ami nem más, mint a Paris Saint-Ger-
man Handball. Mi játszunk itthon, hazai pályán, a formánk 
a látottak alapján szerencsére felfelé ível. Számítunk 
nagyon a szurkolóinkra és a támogatásukkal szeretnénk a 
legjobb arcunkat mutatva megnyerni első Bajnokok 
Ligája mérkőzésünket.    

GASPER MARGUC

A PSG együttesét, azt gondolom nem kell bemutatni 
senkinek, jól teljesítenek csapatként és egyénként 
is. Minden Bajnokok Ligája szezonban nagy eséllyel 
indulnak a Final4-ba kerülésért és egyben a végső 
győzelemért is. Egy nagyon-nagyon kemény 
mérkőzésre számítok, de a közönségünk előtt 
szeretnénk győzelemmel kezdeni a Bajnokok Ligája 
szezont. Remélem, hogy teltház előtt a szurkolóink 
segítségével sikerül itthon tartanunk a 2 pontot.

MOMIR ILIC

A célunk teljesen világos, szeretnénk megnyerni 
az első Bajnokok Ligája mérkőzésünket. Nagyon 
érdekes lesz látni, hol tartunk éppen az 
építkezésben. A PSG egy nagyon jó csapat, 
szinte mindig ott vannak a kölni négyes döntő-
ben, szóval könnyen kijelenthetjük, hogy Európa 
egyik legjobb csapatáról beszélünk. Ennek meg-
felelően készülünk a mérkőzésre. Nagyon örülök, 
hogy végre ismét telt ház előtt léphetünk 
pályára, mindenki izgatottan várja a találkozót.

KENTIN MAHÉ
Elkezdődik tehát az idei Bajnokok Ligája kiírás, régóta nem játszottunk hazai 
pályán BL meccset szurkolók előtt.  Természetesen nagyon várjuk már, a 
Csurgó elleni hazai magyar bajnoki után, csak erre a mérkőzésre fókuszálva 
készülünk. Nyilván tisztában vagyunk vele, hogy a Párizs egy nagyon-nagyon 
erős csapat. Óriási mérkőzésre számítok, de bízom benne, hogy itthon tudjuk 
tartani a két pontot.
LÉKAI MÁTÉ



Of course, we cannot wait for our first game in the EHF 
Champions League. We are playing a very tough oppo-
nent, in the name of Paris SG. We are playing at home, in 
front of our fans. Our form has been improving lately. We 
are expecting a full house with our fans on Thursday, and 
we hope that with their help and support, and with a 
strong performance, we can win our first EHF CL match 
of the season.

GASPER MARGUC

I don’t think the team of PSG needs any introduction, 
they are performing really well as a team, and as 
individuals. They have been Final4 and title 
contenders in every season. I am expecting a very 
tough game, but at home and in front of our fans, we 
want to start off the EHF CL season with a victory. I 
hope there will be a full house on Thursday, and with 
their help we hope we can keep the 2 points in Vesz-
prém.

MOMIR ILIC

Our goal is clear, we want to win our first EHF CL 
game of the season. It will be interesting to see 
where we stand regarding our preparation. PSG 
is a very strong team; they are almost always in 
EHF FInal4. We can easily state that they are one 
of the best teams in Europe. We are preparing 
for the match in accordance with this. I am very 
happy, that once again there will be a full house 
in our Arena. The whole team is very excited for 
the match.

KENTIN MAHÉSo, the new EHF Champions League campaign begins. It has been a while since 
we last played a CL match at home, in front of our fans. Naturally, we are very 
excited and after our match against Csurgó in the domestic championship, PSG 
is all we are focusing on. Of course, we are aware of the strength and quality of 
PSG. I am expecting a huge match, but I hope we can keep the 2points in Vesz-
prém.

LÉKAI MÁTÉ
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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



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 Aalborg Håndbold 1 1 0 0 34:24 10 2

2 THW Kiel 1 1 0 0 33:30 3 2

3 Pick Szeged 1 0 1 0 29:29 0 1

3 Montpellier HB 1 0 1 0 29:29 0 1

5 HC Vardar 1961 1 0 1 0 27:27 0 1

6 Elverum Handball 1 0 1 0 27:27 0 1

7 HC Meshkov Brest 1 0 0 1 30:33 -3 0

8 HC PPD Zagreb 1 0 0 1 24:34 -10 0

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 Paris Saint-Germain Handball 0 0 0 0 0:0 0 0

2 Barça 0 0 0 0 0:0 0 0

3 FC Porto 0 0 0 0 0:0 0 0

4 Lomza Vive Kielce 0 0 0 0 0:0 0 0

5 SG Flensburg- Handewitt 0 0 0 0 0:0 0 0

6 Telekom Veszprém HC 0 0 0 0 0:0 0 0

7 C.S. Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0:0 0 0

8 HC Motor 0 0 0 0 0:0 0 0

MATIJA GUBICA (CRO)

Telekom Veszprém - PSG Handball
2021.09.16. | 18:45

Veszprém Aréna

TOMO VODOPIVEC (SLO)

BORIS MILOSEVIC (CRO)



GÓLLÖVŐLISTA
SCORING LIST 

LEGJOBB GÓLLÖVŐ
TOP SCORER

1.2. 3.

3. JORGE MAQUEDA 19

5. ANDREAS NILSSON 16

6. LIGETVÁRI PATRIK 15

7. KENTIN MAHÉ 14

8. MANUEL STRLEK 12

#15

#18

#23

#35

#26

GASPER 
MARGUC

OMAR
YAHIA

PETAR
NENADIC

19
33

27 #5
#24

#13

NEVEZETT
ANNOUNCED

JÁTSZOTT
PLAYED

GÓL
GOAL

GÓLÁTLAG
AVERAGE SCORE

ÖSSZ.:
TOTAL

1 4 0 5
1 4 0 5
5 28 0 33
5 7 0 6,6



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.



A CÉLUNK VILÁGOS, 
SZERETNÉNK MEGNYERNI A MÉRKŐZÉST
A PSG elleni meccs mindig különleges számomra, jól ismerem a csapatot, a játékosok 
nagy részét is, a francia nemzeti csapatból. Persze, jó érzés lesz viszontlátni egymást 
az olimpiai játékok és az olimpiai győzelmünk után. Nagyon jó csapatuk van, jó véde-
kezésből sokat tudnak futni és nagyon jók a lerohanásokban is. Szóval, ha náluk is min-
denki egészséges lesz, igazán jó meccset láthat majd a Veszprém Aréna közönsége.

A célunk világos, szeretnénk megnyerni a találkozót. Nagyon érdekes lesz látni, hol tar-
tunk az építkezésben, ezt már részben a THW Kiel csapata ellen meg is tudtuk mutatni, 
hogy fel tudjuk venni a versenyt a legnagyobb csapatokkal is. Jó csapatunk van, meg 
kell találnunk, hogyan tudunk jobban együttműködni, egy csapatként dolgozni, amiben 
mindenki megtalálja a maga szerepét. Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki pon-
tosan tudja, mikor, mit kell csinálnia, és ha megtaláljuk ezt az egyensúlyt, akkor igazán 
jók lehetünk.

A szezon elején Momóval és Gulyival együtt léptünk erre az útra, örülünk, hogy a klub 
lehetőséget adott nekik a csapat vezetésére. Számomra, és szerintem mindenki 
számára is ez volt a leglogikusabb választás. Momo nagyon jól ismeri a Veszprémet, 
az én véleményem szerint, a fizikai állapotát nézve még a játékra is kész lenne, bár-
mikor. Most edzőként pont azt a bizonyos egyensúlyt próbálja megtalálni, amiről koráb-
ban beszéltem. Közösen, a legjobb játékunkat, a legjobb arcunkat akarjuk mutatni. 
Momo alapvetően azt szeretné tőlünk, hogy elsősorban csapatként váljunk jobbá. Ezt 
is sulykolja belénk, hogy legyünk csapatként jobbak és erősebbek. Szeretne egy igazán 
jó közösséget kialakítani, amiben nekünk, 30 év körüli srácoknak nagy szerepet szán. 
Mindig emlékeztet rá minket, miért is csináljuk ezt, hogy érezzük jól magunkat a játék 
során, a szurkolók előtt és hogy összezárjunk az igazán nehéz időkben.

OUR GOAL IS CLEAR, 
WE WANT TO WIN OUR FIRST EHF CL 
GAME OF THE SEASON

Playing against PSG is always very special for me, as I am very familiar with the players as they are my French 
teammates. It will be nice to see them once again, after our Olympic victory in the summer. They have a very 
strong team, a solid defense and they’re a very dynamic team going forward in fastbreaks. If both teams’ players 
are healthy, fans of the Veszprém Arena can expect to see a very competitive match.

Our goal is clear, we want to win our first EHF CL game of the season. It will be interesting to see where we stand 
regarding our preparation. We showed against THW Kiel, that we can compete with the best. We also have a very 
strong team. We have to find out, how we can cooperate and work together better, as a team. I think it is crucial, 
that every player knows their specific role within the team, what he has to do and when. Once we find this bal-
ance, we will be very successful.

club trusted them with this responsibility. I think, as well as the whole team thinks, that this was the most logical 
choice. Momo knows the club inside and out and considering his physical form, he could probably still play with 
us. As a coach, he is working very hard to find that balance that I just mentioned. We are trying to find our best 
playing style together. First and foremost, Momo wants us to improve and be stronger as a team. He would like 
to create a very strong and united community in the dressing room. This burden will very much fall on us, „older” 
players. He is constantly reminding us, why we are playing handball; to enjoy ourselves on the pitch, in front of 
our fans and to stay strong and united in the bad times, just like in the good times.

In the beginning of the season, we began this journey together with Momo and Gulyi. We are very happy that the
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hogy együttegyütt
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