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Foreword EHF President 

Dear handball friends,  

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

We are back in action having seen Europe’s top players represent their countries at the Men’s 
EHF EURO 2022 in January. 46 players from EHF Champions League clubs starred on the final 
day of the championship in the Budapest Arena. 

Sweden ended their 20-year wait for a title, beating Spain with a dramatic final-second 
penalty as 17 players from Europe’s elite club competition took part, including championship 
MVP Jim Gottfridsson, while there were 26 players in the squads of the bronze medal 
contenders France and Denmark. In total, 10 of the 16 EHF Champions League clubs were 
represented by those four teams, topped by SG Flensburg-Handewitt thanks to their 
Scandinavian stars from Denmark (6) and Sweden (2). Below Flensburg, record EHF 
Champions League winners Barça and PSG each had seven players in the final and the bronze 
medal match. 

As we look forward to the business end of the season, the challenges posed by Covid-19 were 
brought into sharp focus at the event in Hungary and Slovakia. Which is why we should 
celebrate one of our biggest accomplishments this season, the fact that all matches 
scheduled in the competition to date have been played despite the challenge that we will 
always face different environments in different countries across Europe. 

As we hit the final rounds of the group phase it is good to keep in mind that every match has 
a role to play in the competition’s big picture. The top two teams in each group will 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 ultimately to the EHF FINAL4. 

Once more fans are enjoying an ‘appointment to view’ each week, without overlap of women’s 
and men’s top competitions. EHF Champions League games are played on Wednesdays and 
Thursdays at 18:45 and 20:45 CET, with Saturdays and Sundays set aside for the DELO EHF 
Champions League. 

As ever we, together with clubs and our partners, are ensuring that the EHF Champions 
League continues to bring drama, excitement and passion until the EHF FINAL4 has been 
played on 18/19 June 2022 at the impressive LANXESS arena in Cologne, Germany.  

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 second half of the 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

Nagy örömmel köszöntöm a kedves szurkolókat, játékosokat, hivatalos személyeket és a 
partnereinket a 2021/22-es szezon második feléhez érkezve. 

Alig pár héttel azután, hogy az Európa-bajnokságon megcsodálhattuk a világ legjobb játéko-
sait, a Bajnokok Ligája küzdelmei is folytatódnak. A kontinensviadal utolsó játéknapján 46 (!) 
olyan játékos küzdött az arany-, illetve a bronzéremért Budapesten, aki az EHF Bajnokok 
Ligájában is érdekelt.

Svédország 20 év után tudott újra a csúcsra érni, miután időn túli hétméteressel felülmúlta 
Spanyolországot a fináléban. A drámai döntőn 17, a Bajnokok Ligájában is szereplő játékos 
lépett pályára, köztük a torna MVP-jének választott Jim Gottfridsson, míg a bronzéremért 
küzdő dán, illetve francia válogatottból összesen 26-an szerepelnek a BL-ben. Az EHF 
BL-ben versengő 16 klubból 10 adott játékos(oka)t a legjobb négy közé jutott válogatottak-
ba: a legtöbbel a hat dán, illetve két svéd játékost a soraiban tudó SG Flensburg-Handewitt 
büszkélkedhetett. A Flensburgot az egyaránt hét-hét játékost adó Barca, illetve a PSG követi 
holtversenyben. 

A Magyarországon és Szlovákiában rendezett Európa-bajnokságon jól láthattuk, milyen 
kihívásokkal kell szembe néznünk a koronavírus-helyzetből adódóan. Emiatt is hatványozot-
tan fontos megünnepelnünk a tényt, hogy a Bajnokok Ligája aktuális kiírásában − az egész 
földrészt sújtó járvány ellenére is − eddig minden mérkőzést meg tudtunk rendezni.

A csoportkör végéhez közeledve fontos látni, hogy most minden egyes forduló kiemelt 
jelentőséggel bír a továbbjutást illetően. A két csoport első két-két helyzettje automatikusan 
a legjobb nyolc közé jut, a hetedik, illetve nyolcadik helyezettek számára véget ér a 
küzdelem, míg a fennmaradó négy-négy együttes tovább játszik a negyeddöntőben való 
részvételért, illetve a végső győzelemért.

A szurkolókra való tekintettel továbbra is nagy figyelmet fordítottunk rá, hogy ne legyen 
átfedés a női, illetve a férfi mezőny küzdelmei között. Az EHF Bajnokok Ligája mérkőzéseit 
szerdán és csütörtökön 18:45-kor, illetve 20:45-kor rendezik, míg a szombatok és a vasár-
napok DELO EHF BL-meccsekről szólnak. 

Továbbra is törekszünk rá, hogy az EHF Bajnokok Ligája az idén is bővelkedjen drámában, 
izgalomban és szenvedélyes küzdelemben, egészen a június 18-19-én rendezett Final4-ig, 
amelynek az idén is a kölni LANXESS Aréna ad otthont. 

Akár otthonról, akár a lelátóról követi a mérkőzéseket, az EHF minden dolgozója nevében 
emlékezetes tavaszi szezont kívánok mindannyiuknak!



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.)

PORTUGÁL 
KIHÍVÁS 
Ha bármi pozitívumot is adott ez a magyar szempontból kellemetlen emlékű, bizony 
bőven a várakozások alatt teljesített hazai rendezésű férfi Európa-bajnokság, az talán 
annyi lehetett, hogy meglehetősen gyorsan visszaértek klubcsatározásaik helyszínére 
a veszprémi srácok, hogy együtt készülhessenek tovább a EHF Bajnokok Ligája 
sorozatának tavaszi szakaszára. 

Amely szerdán egy hazai Porto elleni mérkőzéssel el is startol. 

A portugál bajnok évek óta valódi tényezőként funkcionál Európában, így különösebb 
bemutatásra nem szorulnak, ráadásul ez idő alatt volt is már példa a két csapat közötti 
találkozásra.

Tudjuk, hogy a kemény védekezés mögött Mitrevski személyében egy bravúrkapus áll, 
és gyors, kreatív, a beállót erőteljesen használó támadás jellemzi a luzitánok játékát, 
svéd mesterük, Magnus Andersson pedig erősen taktikus gondolkodásáról híres, így 
valódi feladat előtt áll a Veszprém stábja, ha győzelemmel szeretné megkezdeni a 
2022-es BL-menetelést.

Márpedig azzal szeretné, és csodás közönsége előtt minden esélye meg is van rá, 
tegyünk róla, hogy így legyen!

Hajrá Veszprém!
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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.
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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



EHF CHAMPIONS LEAGUE RECORD

MP W T L GF    GA GD PTS Stage

2013/14 FC Porto Vitalis POR 10 2 1 7 241:278 -37 5:15 5th Gr. B

2015/16 Futebol Clube do Porto POR 10 7 0 3 296:265 +31 14:6 3rd Gr. C

2019/20 FC Porto Sofarma POR 14 6 2 6 400:410 -10 14:14 Last 16*

2020/21 FC Porto POR 16 6 2 8 417:408 +9 14:18 Play-offs

Total: 40 21 5 24 1354:1361 -7 47:53

37:15 (16:7) v Vojvodina SRB (h), 05.12.2015
35:23 (16:13) v KS Vive Targi Kielce POL (a), 29.09.2013
3 matches (01.10.2015 – 17.10.2015)
3 matches (01.10.2015 – 17.10.2015)
3 matches (19.10.2019 – 10.11.2019)
3 matches (15.10.2020 – 29.10.2020)
3 matches (22.09.2013 – 12.10.2013)
3 matches (27.11.2019 – 15.02.2020)
4 matches (22.10.2020 – 26.11.2020)
38 v Elverum Handball NOR 31:38W (a), 04.03.2021
38 v Telekom Veszprém HC HUN 38:28L (a), 13.10.2019
70 v HC Motor Zaporozhye UKR 35:35D (h), 19.10.2019
20 v KIF Kolding Kobenhavn DEN 25:20L (a), 22.09.2013
15 v Vojvodina SRB 37:15W (h), 05.12.2015
43 v Dunkerque HB FRA 22:21W (h), 20.10.2013

3

37

70

Biggest win/ Legnagyobb arányú győzelem

Biggest defeat/ Legnagyobb arányú vereség

Longest winning run/ Leghosszabb veretlenségi 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/ Legkesevebb lőtt gól

Fewest goals opponent/ Legkevesebb kapott gól

Fewest goals both teams/ Leggólszegényebb mérkőzés

EHF BAJNOKOK LIGÁJA KLUB REKORDOK
EHF CHAMPIONS LEAGUE CLUB RECORDS 

MATCHES

Longest 
winning run

MÉRKŐZÉSEK

Leghosszabb 
győzelmi
sorozat

GOALS

Most goals

LŐTT GÓL

Legtöbb 
lőtt gól

GOALS

Most goals 
both teams

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

 2 Valdés Pedro Balátlövő/ Left back 1994.08.17. 190 101

4 Alvarez Victor Beálló/ Line player 1990.05.22. 193 117

9 Cruz Pedro Balátlövő/ Left back 1984.06.06. 190 92

10 Oliveira Diogo Irányító/ Centre back 1997.05.07. 193 97

11 M’Bengue Djibril Jobbátlövő/ Right back 1992.05.13. 195 101

14 Silva Rui Irányító/ Centre back 1993.04.28. 186 86

15 Salina Daymaro Beálló/ Line player 1987.09.01. 200 117

16 Mitrevski Nikola Kapus/ Goalkeeper 1985.10.03. 188 84

19 Sliskovic Ivan Balátlövő/ Left back 1991.10.23. 198 98

21 Fernandes Leonel Balszélső/ Left wing 1998.03.12. 191 86

23 Branquinho Diogo Balszélső/ Left wing 1994.07.25. 185 95

24 Silva Diogo Jobbátlövő/ Right back 1998.07.02. 198 99

25 Areia António Jobbszélső/ Right wing 1990.06.21. 190 93

29 Alves Miguel Jobbszélső/ Right wing 1996.07.22. 189 89

32 Frandsen Sebastian Kapus/ Goalkeeper 1994.05.27. 204 103

33 Marques Diogo Kapus/ Goalkeeper 2004.03.17. 190 88

44 Vergara Jesus Beálló/ Line player 2002.05.16. 203 94

88 Magalhaes Fábio Balátlövő/ Left back 1988.03.12. 194 100

FC PORTO

Magnus Andersson - Head Coach / Vezetőedző Carlos Martingo - Coach / Edző
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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.
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“Ezek a meccsek mindig nehezek, 
fontos lehet, hogy melyik csapat kezdi 
jobban a találkozót. Örülök, hogy újra 
a Bajnokok Ligájában játszhatunk, 
hiányoztak már a veszprémi szurkolók 
és a hangulat. Mindig nehéz a tavaszi 
rajt, újra fel kell építeni magunkat, 
újra el kell kapni a ritmust, de ettől 
függetlenül meg szeretnénk mutatni, 
hogy mi vagyunk a jobb csapat.   

“A Porto remek csapat, amelynek kiváló 
edzője van. Van egy régóta gyakorolt, jól 
bevált játékrendszerük: nagyon 
agresszívan védekeznek, alig vétenek 
technikai hibákat, és előszeretettel 
támadnak hét a hat ellen. Majd két hónap 
kihagyás után játszunk újra a Bajnokok 
Ligájában, biztos nem lesz könnyű 
dolgunk, de a szurkolóink segítségével 
nyerni szeretnénk.

“Jó iramú mérkőzésre számítok, 
szeretnénk megőrizni az itthoni 

veretlenségünket. Nagyon oda kell 
figyelnünk a hét a hat elleni játékra, ez 
a Porto talán legveszélyesebb fegyvere. 

Nagyon egységes, jól összeszokott 
együttes a Porto, a csapat magja a 

válogatottban is együtt játszik. 
“Nehéz meccsre számítok, mert a Porto 

kiváló csapat, amely rendkívül jól fel 
van készítve taktikailag. A védekezés 

lehet a kulcs, mint általában, sokat és 
nagyon hatékonyan játszanak hét a 

hat ellen, ebből kell alaposan 
felkészülnünk. Ha minimalizáljuk a 

technikai hibák számát, a szurkolóink 
támogatásával legyőzhetjük őket.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok Mérkőzés előtti nyilatkozatok
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“These games are always very difficult, 
getting off to a good start in the game 
could be crucial. I’m happy that we play 
in the EHF CL again, I missed the fans 
and the atmosphere. The first game 
after the winter break is alway tough, 
we need to rebuild ourselves and catch 
the rhythm again. However, our goal is 
to prove that we are the better side. 

“Porto is an excellent team that has a 
really good coach. They play in a well 
tried and tested system: very aggressive 
in defence, barely any technical 
mistakes, and 7 vs 6 in attack. It won’t be 
easy to play in the EHF CL after two 
months, but with the support of our fans 
we want to win.

“It is going to be an intense game, we 
want to remain undefeated at home. 

We have to prepare for the 7 vs 6 
situations, that is Porto’s favourite 

weapon. They are a very solid team, 
most of the players play together in 

the Portuguese national team as well. “It is going to be a very tough game, 
Porto is a great team and they are 

very well prepared tactically. The 
defense could be the key, as always, 

Porto is probably the best in attacking 
7 vs 6, we need to prepare for that. If 

we won’t make too many technical 
mistakes, we can defeat them with a 

little support from the fans.  

Pregame quotes Pregame quotes
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Játékvezető/Referee

EHF ellenőr/ EHF delegate

Játékvezető/Referee

GROUP PHASE

NENAD NIKOLIC (SRB)

Telekom Veszprém - 
FC  Porto

2022.02.16. | 18:45
Veszprém Aréna

JOSIP POSAVEC (CRO)

DUSAN STOJKOVIC (SRB)



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 10 7 2 1 313:284 29 16

2 Aalborg Håndbold 10 7 0 3 324:297 27 14

3 Pick Szeged 10 6 2 2 304:287 17 14

4 THW Kiel 10 6 1 3 323:312 11 13

5 Elverum Handball 10 3 2 5 306:320 -14 8

6 HC PPD Zagreb 10 2 2 6 254:282 -28 6

7 HC Vardar 1961 10 2 1 7 282:294 -12 5

8 HC Meshkov Brest 10 1 2 7 286:316 -30 4

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 10 7 0 3 316:299 17 14

2 Paris Saint-Germain Handball 10 5 2 3 331:295 36 12

3 Telekom Veszprém HC 10 6 0 4 316:288 28 12

4 Barça 10 5 2 3 311:287 24 12

5 SG Flensburg-Handewitt 10 4 1 5 278:280 -2 9

6 HC Motor 10 4 0 6 285:308 -23 8

7 FC Porto 10 3 1 6 280:322 -42 7

8 C.S. Dinamo Bucuresti 10 3 0 7 293:331 -38 6

2022.02.15.
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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



NEKED MELYIK A 
KEDVENCED?

HANDBALLVESZPREMSHOP.HU

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



A Telekom Veszprém (MVM Veszprém, MKB 
Veszprém KC, Fotex KC Veszprém, Fotex 
Veszprém SE, Bramac SE Veszprém, VÁÉV 
Bramac SE, VÁÉV Építők SE) mérkőzéseinek 
összesített góllövői 1980.08.14-től 

All time player score list of Telekom Veszprém

GASPER MARGUC BELÉPETT A TOP10-BE 
MINDEN IDŐK ÖSSZESÍTETT 
GÓLLÖVŐLISTÁJÁN

1. Éles József 2548 gól 

2. Perez Carlos 2447 gól 

3. Iváncsik Gergő 2226 gól 

4. Pásztor István 2164 gól

5. Gyurka János 2000 gól 

6. Gulyás Péter 1423 gól 

7. Marko Vujin 1397 gól 

8. Kiril Lazarov 1299 gól 

9. Renato Sulic 1267 gól 

10. GASPER MARGUC 1196 GÓL

Gasper Marguc a Grundfos Tatabánya KC elleni mérkőzésünkön csapa-
ta egyik legjobbja volt 6 góljával. Ezzel a teljesítményével Gasi belépett 
a minden idők összesített góllövőlistájának TOP 10-ébe, megelőzve az 
1191 gólt szerző, egykori fantasztikus beállónkat Zsigmond Györgyöt. 

On the match against Grundfos Tatabánya KC Gasper Marguc scored 6 
goals . With his achievement he was one of the best of his team. He 
reached the 10th place of the all time player score list of Telekom Vesz-
prém. With his 1196 goals he preceded our former legendary line player 
György Zsigmond.

Gasper Marguc 1196 góljával a 10. ezen a ranglistán.
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Mit gondolsz az 
Európa-bajnokságról? 

Hogy szerepeltetek? 
Annyira nem lehetünk elégedettek, 

hiszen jó csapat vagyunk, (Szlovénia 
a csoportmérkőzések után búcsúzott) 

amit jó játékosok alkotnak. Sokan 
játszunk Magyarországon vagy 

Németországban, Spanyolországban, 
egész Európában, szóval nagy 

reményekkel vágtunk bele ebbe a 
kontinenstornába. Megmondom 

őszintén nem igazán tudom mi 
lehetett a korai kiesésünk oka, érzésre 

minden hasonlóan történt, mint 
mikor Svédországban negyedikek 
lettünk. Tényleg nem tudom. Jó a 
kapcsolat a játékosok között, jó a 

csapategység, hosszú ideje együtt 
játszunk, de mintha valami hiányzott 

volna most. Még azt sem 
mondanám, hogy az edző hibája, 
hiszen beleadta azt, amit mindig. 

Végül 3 meccset játszottunk és 
kiestünk.

Mit gondolsz a saját
teljesítményedről?

Azt gondolom rendben volt, persze 
mindig van tér a fejlődésre. Az igazat 

megvallva sosem vagyok elégedett 
magammal, ez hozzá tartozik az én 

mentalitásomhoz.  

Sosem vagyok elégedett magammal, 
mindig fejlődni szeretnék, 

ez az én filozófiám 
Blaz Blagotinsek

Milyen volt az év végi szünet? Mivel töltötted az időt?
Nagyon jó volt, főként a családommal töltöttem az időt Celjében, de voltunk például 

2-3 napot vakáción egy síparadicsomban a szlovén hegyek között. Persze nem 
síeltünk maximum csúszkáltunk, a COVID szabályozások ellenére - sajnos sok minden 

zárva volt- nagyon jól éreztük magunkat. Nagyjából 2 hetem volt a pihenésre, sokat 
voltunk a családdal, a feleségem családjával is, így töltöttük együtt az ünnepi 

időszakot. Szerencsére sikerült feltöltődnöm mentálisan és fizikailag egyaránt.

BLAZ BLAGOTINSEKKEL BESZÉLGETTÜNK 
AZ FC PORTO ELLENI MÉRKŐZÉSÜNK ELŐTT.

Mindig szeretnék fejlődni, keresem a fejlődési lehetőségeket. Szerintem, ha már 
azt kezded érezni, hogy na most aztán nagyon jó vagy és elégedett vagy 
magaddal, akkor valami biztosan nem jó. Mindent lehet jobban és jobban 
csinálni, ez az én személyes vízióm és ez visz előre a mindennapokban. Az Eb-t 
illetően azt gondolom a teljesítményem rendben volt, de mivel sajnos csak 3 
meccset játszottunk, nem lehetek elégedett. Mindegy, hogy jól játszom-e, ha a 
csapat nem éri el a céljait. Mindent azért teszek, hogy együtt sikeresek legyünk, 
hogy együtt nyerjünk. Persze nem volt egyszerű ezen az Eb-n játszani, hiszen a 
mérkőzések előtt másfél órával derült ki nagyjából, hogy pályára léphetünk-e és 
milyen összetételben. Aztán ha valaki pozitív lett, karantén, vizsgálatok stb. 
következtek, kicsit stresszes volt. Összességében egy fura kontinenstornán 
vettünk részt.

Milyen volt visszatérni Veszprémbe? Milyen a hangulat az öltözőben?
Ahogy minden szezonban azt gondolom, most is nagyon jó a hangulat az 
öltözőben. Ebben az időszakban, amikor egy ilyen tornáról térünk vissza a 
csapathoz mindig fura, hiszen akik végigjátszották az Eb-t kicsit fáradtabban 
kezdenek bele az évbe, akik itt voltak Veszprémben sokat edzettek, erősödtek, de 
kevésbé vannak játékban. Ezeket a különbségeket kell most összehangolni, a 
február mindig dolgos időszak ilyen szempontból. Persze mi profi sportolók 
vagyunk és tudjuk miért vagyunk itt, miért küzdünk, így ez nem jelenthet 
gondot. Nem lesz egyszerű, de belevágunk. Hamarosan folytatódik a Bajnokok 
Ligája sorozata. Jól kell kezdenünk, ahogy Tatabányán játszottunk, azt gondo-
lom jó úton vagyunk. De ahogy már előtte is mondtam, mindig keresni kell a 
fejlődési lehetőségeket. 

Mit gondolsz a soron következő meccseinkről? Olyan csapatokkal játszunk, 
mint a Barca, PSG, Kielce például.Hogy tudunk pontokat szerezni ezekből az 
összecsapásokból?
Azt gondolom, ha mindannyian egészségesen rendelkezésre állunk majd, 
minden esélyünk megvan. Hiszen, ahogy már Veszprémben is megmutattuk, 
hogy tudunk nyerni a Barca és a PSG ellen, nincs mit veszítenünk, harcolnunk 
kell egymásért, a legjobbunkat kell adnunk és lássuk mire megyünk. Persze 
idegenben mindig nehezebb, de meg kell próbálnunk. Most erre az időszakra is 
egy kicsit igaz lesz, mint az Eb-re, ki tud játszani és ki nem, ez könnyen boríthatja 
a dolgokat a többi csapatnál is. Ráadásul azt gondolom ebben a szezonban a 
csapatok sokkal közelebb vannak egymáshoz tudásban, mint bármikor. Mi is 
nagy csapatokat győztünk le a szezon elején, aztán nem várt vereségeket 
szenvedtünk idegenben. Minden csapatnak megvan az esélye sikert elérni, meg 
kell most ragadnunk ezt! Erre vágyom, ezt szeretném.

Mit gondolsz a csapaton belüli szerepedről?
Az idő nagy részében a védelem közepén vagyok. Persze ebben a szezonban 
Momótól sok lehetőséget kapok arra, hogy támadásban is kivegyem a részem. 
Szeretnék fejlődni ebben is, ezért edzek minden nap, hiszen, ahogy a játékosok 
többsége, én is nagyon szeretek gólt lőni. Jól érzem magam Sipivel és Ligettel a 
védelem közepén, itt nagyon fontos, hogy érezzük egymás mozgását, gondola-
tait. Mikor tudsz segíteni és mikor van szükséged besegítésre, ezek a dolgok 
automatikussá válnak egy idő után, ha jó az összhang. Márpedig ahogy az 
elején is mondtam, nagyon jó a csapathangulat, így ehhez a jó alap adott. 
Amikor ez már a tökéletes felé fog közelíteni, az nagyon jó lesz, jelenleg azt 
mondhatom, hogy jó úton vagyunk ebben a játékelemben is. Szeretem ezt a 
közeget most. Mindig arra törekszem, hogy a csapat sikeréért megtegyek 
mindent. És hogy a csapat hasznára váljak.
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mondhatom, hogy jó úton vagyunk ebben a játékelemben is. Szeretem ezt a 
közeget most. Mindig arra törekszem, hogy a csapat sikeréért megtegyek 
mindent. És hogy a csapat hasznára váljak.



“We cannot be too satisfied with 
ourselves as we are good team 

(Slovenia was eliminated in the group 
phase) with a bunch of world-class 
players. A lot of us play in Hungary, 
Germany, Spain, all around Europe; 

naturally we were quite optimistic 
before the Championship. To be 

honest, I cannot really put my finger 
on the reason why we got eliminated 
so early on, altogether I felt the same 

vibe when we finished fourth in 
Sweden. I really don’t know, the 

relationships are great between the 
players and the team altogether, 

we’ve been playing together for years 
now, but something was missing. I 

can’t even say that it’s the coach’s or 
the management’s fault, they put in 

the work and effort just like always. To 
sum up, we played three matches and 

we were eliminated.”
What do you think about your own 

performance?
“I think it was alright but of course 

there is always room for improvement. 
To be honest I’m never satisfied with 
myself, this is an essential part of my 

mentality. I am constantly looking for 
areas to improve in. I think, if you start 

to convince yourself that you are 
great and you become satisfied with 
yourself, then something is not right. 

I am never satisfied with myself,
 I always want to improve, 

this is my philosophy 
Blaz Blagotinsek

How was your holiday at the end of last year? How did you spend your time?
“It was superb, I spent most of my free time with my family in Celje, but we also went on a 

2–3-day holiday to the Slovenian mountains, we went skiing. We weren’t skiing properly, just 
messing around, however despite all the COVID regulations – a lot of places were closed – we 

really enjoyed ourselves. I had about 2 weeks to rest; we were with my family, my wife’s family, this 
is how we spent the festive period. Fortunately, I was able to recharge both mentally and 

physically.”

WE HAVE SPOKEN WITH BLAZ BLAGOTINSEK 
BEFORE OUR MATCH AGAINST FC PORTO.

What do you think about the European Championship? 
How did Slovenia perform?

Everything can be done better and better, this is my opinion; this is what drives 
you forward in life. Regarding the European Championship, I think my 
performance was fine, however as we only played 3 matches, I cannot be 
satisfied. It doesn’t matter if my performance is good or bad if the team doesn’t 
reach its goals. I am doing everything I can to be successful together and to win 
together as a team. Of course, it wasn’t easy to play in this European 
Championship because we only found out who can and can’t play 30 minutes 
before every match. If someone’s test came back positive, then came quarantine 
and health examinations. It was a bit stressful and to sum up, it was a strange 
international tournament to say the least.”
How did it feel coming back to Veszprém? How is the atmosphere in the 
dressing room?
“Like in every other season before, the atmosphere is very good in the dressing 
room. During this period, when we return back to the team from an 
international tournament it’s always a bit strange, because those who played 
through the entire tournament start off the year more tired than others. Those 
who stayed behind in Veszprém trained a lot and are in good physical condition, 
but they lack game time. These little differences in our conditions need to be 
ironed out in the coming weeks. Of course, we’re professional sportsmen and we 
know why we’re here, so this won’t be a problem. It won’t be easy, but we’re 
ready for the new season. Soon we’ll continue the Champions League campaign 
as well. We’ll have to start off strong, like against Tatabánya. I think we’re 
heading in the right direction as a team, but like I said before we’re always 
looking for areas to improve in.”
What do you think the upcoming matches? We’ll be playing against the likes 
of Barca, PSG and Kielce. How can we manage to win points from these 
clashes?
“I think if everyone is healthy and available to play, we’ll have a strong chance 
against all these teams. We have proved previously in Veszprém, that we can 
win against Barca and PSG. We have nothing to lose, we must fight for each 
other, bring out the best from ourselves and we’ll see how far this can take us. 
It’s always harder to play away from home, but we’ll have to try our best. This 
period will be comparable to the one during the EUROs, regarding who can and 
cannot play. These factors can strongly influence the outcome of any game. 
Furthermore, I believe this season all the teams are much closer to each other in 
terms of quality and ability. Every team has a reasonable chance of reaching the 
final, this is an opportunity we mush grasp. This what we hope to achieve, this 
what we want!”
What do you think about your current role in the team?
“Most of the time, I play in the center of our defense, but this season with Momo, 
I’m getting more and more chances to prove myself and help out in offence as 
well. I would like to improve in that area as well, this why I’m training each and 
every day, because like all handball players, I want to score goals too. I’m feeling 
good in the middle of our defense with Sipi and Liget. It’s extremely important 
that we’re comfortable with each other and that we’re familiar with each other’s 
movements; when you need to help out your partner or when you need some 
help. These things become automated after a while, if the chemistry works 
between us. And like I said in the beginning, the atmosphere and the mood 
around the team is exceptional, so this gives us a good foundation to go forward 
and improve. When this team chemistry and cohesion starts to near perfection 
that will be perfect; we’re definitely on the right path, so we’re not lacking 
behind in this area neither. I really like this group of players and I always try to do 
everything I can in service of the team’s success, and to be a useful part of the 
team.”
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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.
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