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ladies and gentlemen,
dear handball fans,

With the Women’s EHF FINAL4 in Papp László 
Budapest Sportaréna, the Women’s EHF 

Champions League has reached its peak. Since 
September 2017, 16 teams have given all they have for 
a place at this pinnacle event of European women’s 
club handball. With defending champions Győri Audi 
ETO KC, 2016 winners CSM Bucuresti, five-time FINAL4 
participants HC Vardar and debutants Rostov-Don, we 
will see four great teams taking the court over the next 
two days.

However, it is not only the four teams and their players 
displaying greatness. Since its premiere in 2014, 
the event itself has developed into a showcase for 
women’s handball. You can tell by the atmosphere in 
the arena that the fans travel to Budapest not only 
to support their own team but to enjoy high-quality 
handball in general. Furthermore, the entertainment 
programme perfectly complements the action on 
court and turns the Women’s EHF FINAL4 into an 
indoor sports event of the highest international scale.

The Hungarian Handball Federation can be proud 
of what they have achieved in Budapest. Hungary 
is a country where women’s handball is a top sport. 
We feel at home in Budapest and are really looking 
forward to this year’s Women’s EHF FINAL4.

michael Wiederer 
EHF President

hölgyeim és uraim, 
kedves kézilabda-barátok!

A Papp László Budapest Sportarénában sorra kerülő Women’s EHF FINAL4-
ral a női EHF Bajnokok Ligája a csúcsra ért. 2017 szeptembere óta 16 

csapat nyújtotta legjobbját annak érdekében, hogy eljusson az európai női 
klubkézilabda kiemelt eseményére. A következő két nap során négy nagy-
szerű csapat lép pályára: a címvédő Győri Audi ETO, a 2016-os győztes CSM 
Bucuresti, az ötszörös FINAL4-résztvevő HC Vardar és az eseményen újonc 
Rosztov-Don.

Ugyanakkor nem csupán négy csapat és játékosai törnek nagyra. Az Aréna 
hangulatát érezve mindenki tudja: a szurkolók nem csupán azért érkeznek 
Budapestre, hogy drukkoljanak saját csapatuknak, hanem azért is, hogy 
csúcskézilabdát láthassanak, ráadásul a kísérő, szórakoztató programok is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a mérkőzésekkel együtt a Women’s EHF FINAL4 
nemzetközi összevetésben is kiemelkedő sporteseménnyé váljon.

A Magyar Kézilabda Szövetség büszke lehet rá, amit az esemény kapcsán 
elért Budapesten. Magyarországon a női kézilabda a legkiemelkedőbb 
sportágak közé tartozik, így mi magunk is otthon érezzük magunkat a magyar 
fővárosban az idei Women’s EHF FINAL4-on. 

michael Wiederer 
az Európai Kézilabda Szövetség elnöke
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kedves kézilabda szurkolók!

A Magyar Kézilabda Szövetség örömmel és büszkén rendezi meg 
2018-ban ismét, immár ötödik alkalommal a Papp László Budapest 

Sportarénában a női Bajnokok Ligája négyes döntőjét, a Women’s 
EHF FINAL4 2018-at. Amikor az Európai Kézilabda Szövetség 2013-ban 
kiírta a pályázatot az esemény megrendezésére, csak remélni mertük, 
hogy nem csupán egyszer kapjuk meg a bizalmat Európa legjobbjai 
versenyének rendezésére. Minden sportbarát büszke lehet rá, hogy 
a négyes döntő igazi otthonra lelt Budapesten, és ugyan az ötödik kiírás 
pillanatában még csak annyit tudunk biztosan, hogy jövőre is visszatér 
hozzánk a Bajnokok Ligája végjátéka, de célunk, hogy Magyarország 
fővárosa minden év májusában állandó helyszínévé váljon a kontinens 
legjobb női csapatai találkozójának, éppen ezért a korábbiaknál is 
eltökéltebben készültünk az újabb FINAL4-ra. 

Budapest a kontinens szívében fekszik, azonban mind a négy FINAL4-
résztvevő csapat számára hosszú út vezetett a négyes döntőig, hiszen 
a csoportmérkőzések, a középdöntő, majd a negyeddöntők során meg-
annyi emlékezetes csata nyomán alakult ki a legjobbak mezőnye. 

Örömteli hír, hogy minden korábbinál több csapat pályázott eséllyel a 
FINAL4-ban való részvételre, és amíg 2016-ban és 2017-ben változatlan 
mezőnnyel, ugyanazzal a négy csapattal rendezhettük meg a trófeáért 
zajló eseményt, idén a rendezvény szempontjából is rutinosnak mond-
ható klubok, azaz az immár ötszörös résztvevő macedón HC Vardar, a 
negyedszerre bejutó Győri Audi ETO KC és a harmadik négyes döntőjén 
szereplő román CSM Bucuresti mellett az orosz Rosztov-Don csapata 
újoncként tapasztalhatja meg a hétvége semmi mással nem összeha-
sonlítható légkörét.  

A Magyar Kézilabda Szövetség az elmúlt hónapokban az Európai 
Kézilabda Szövetséggel és az EHF Marketinggel a háttérben mindent 
megtett azért, hogy a sportághoz, a csapatokhoz, valamint a Magyar és 
az Európai Kézilabda Szövetséghez méltó eseményre kerülhessen sor. 
Biztosak vagyunk benne, hogy a helyszínen sok ezer, a képernyők előtt 
pedig Európa-szerte több millió kézilabda-barát, csakúgy, mint tavaly, 
fergeteges mérkőzéseket láthat majd az elődöntőkben és a helyosztók 
során is, amelyeket nem mindennapi szórakoztató programmal szeret-
nénk még emlékezetesebbé tenni.

Kívánom a sportág valamennyi szurkolójának, hogy váljon számára 
felejthetetlen élménnyé az idei Women’s EHF FINAL4, de már most 
szeretnénk meghívni minden drukkert a jövő évi négyes döntőre, hi-
szen ne felejtsük: 2019-ben Budapest lesz Európa Sportfővárosa, és az 
eseménysorozat egyik kiemelt állomása nem lehet más, mint a legjobb 
női klubkézilabda-csapatok versengése májusban. 

A Magyar Kézilabda Szövetség nevében ezúton is szeretném megkö-
szönni támogatóink, szponzoraink, és kiemelten az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, valamint Budapest – 2019-ben Európa Sportfővárosa 
– és a Fővárosi Önkormányzat segítségét és az együttműködést az 
esemény megrendezésében, és kívánok mindenkinek kellemes szóra-
kozást, jó szurkolást!

Kocsis máté 
a Magyar Kézilabda Szövetség  elnöke

dear handball fans,

The Hungarian Handball Federation is proud to host the Women’s 
EHF FINAL4 in Papp László Budapest Sportaréna for the fifth 

consecutive time. When the European Handball Federation sought 
organisers in 2013, we were hoping that we would welcome the best 
four women’s teams at this top-class event more than once. All sports 
fans can be proud of the fact that the FINAL4 found a real home in 
Budapest and, in the fifth year of the event, all we know for sure is that 
the FINAL4 of the Champions League will return to us next year too. 
After that, our goal is to become the permanent host city for the top 
women’s club handball event.

Budapest lies in the heart of the continent, but for all four teams, it 
was a long journey to reach the FINAL4, as the best teams qualified 
through memorable matches during the group matches, main round 
and quarter-finals.

It is a pleasure that more teams than ever had the chance to qualify for 
the FINAL4. In 2016 and 2017, we organised the battle for the trophy 
with the same four teams. This year, experienced clubs – like the five-
time participants HC Vardar, fourth-time qualifiers Győri Audi ETO KC 
and third-time FINAL4 contestants CSM Bucuresti – and a newcomer, 
Rostov-Don, will take part and feel the atmosphere of the weekend.

In the past months, the Hungarian Handball Federation did its 
best, in cooperation with the European Handball Federation and 
EHF Marketing, to set up an event that does justice to the sport of 
handball, the teams, and both the Hungarian and European Handball 
Federations. Thousands of fans, on site and in front of their TV screens, 
will follow the exciting semi-finals, bronze-medal game and final, which 
we want to make more with entertaining programmes.

I wish, for all sport fans, this year’s Women’s EHF FINAL4 will be an 
unforgettable experience. We want to invite all the fans to next year’s 
FINAL4 right now, since we should remember: Budapest will become 
the European Capital of Sport in 2019 and the best women’s club 
handball competition in May will be one of the most prominent events.

I would like to thank our sponsors, especially the Ministry of Human 
Capacities and the City of Budapest – European Capital of Sport 2019 – 
for their support and cooperation in organising the event. I wish all of 
you a great time at this festival of handball.

máté Kocsis 
HHF President
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show 1 – tribute to handball
Celebrating the 25th anniversary of the Women’s EHF Champions 
League, the first full-length show pays tribute to women’s hand-
ball. As we travel through time, we see the greatest moments 
for the participating teams over the last 25 years, but we also 
take a look behind the scenes at all things that can lead a team to 
victory. What are these secrets? We will find out this weekend!

Show 2 – Attributes
Do you know what it takes to be outstanding on court? 
15 minutes before the second semi-final, we will see dancers on 
court, who embody handball players with breathtaking motions 
that bring the key attributes of each playing position to life.

Show 3 – Connection
You can have the best individual players in a team, but if there 
is no connection between them, there is no recipe for success. 
A fascinating laser dance show with enhanced visual effects will 
reveal how players realise step-by-step that they can achieve 
much more together on court.

1. show – Tisztelet a kézilabdának
A 25 éves női EHF Bajnokok Ligája ünneplésére az első show teljes 
egészében a női kézilabda előtt rója le tiszteletét. Időutazást 
teszünk, látjuk az elmúlt 25 év legnagyszerűbb pillanatait, a részt-
vevő csapatokat, de a kulisszák mögé is bepillantunk, azt keresve, 
mi a siker titka? Erre is választ várunk ezen a hétvégén.

2. show – Jellegzetességek
Tudod, mitől nyújtanak a játékosok kiemelkedőt a pályán? 
15 perccel a 2. elődöntő előtt lélegzet-elállító produkcióval tán-
cosok érkeznek, akik a kézilabda jellemző mozdulatait elevenítik 
meg minden, a sportágra jellemző poszton. 

the opening 
shows
The opening shows form the core of 
the entertainment at the Women's 
EHF FINAL4. Make sure you are at your 
seat 15 minutes before the matches 
start to witness them all.

A Women’s EHF FINAL4 nyitó show-műsorai a szó-
rakoztató program alapját adják. Kérjük, foglald el a 
helyed már 15 perccel a mérkőzések kezdete előtt, 
hogy részese legyél az élménynek!

show-műsorok
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Show 4 – Fans
With their unwavering support, fans are an integral part of 
handball. They give their teams that extra energy to reach their 
goals. 

Trophy show
When the winning team is finally revealed, we all wait for the 
trophy to arrive and celebrate together. Familiar faces from 
yesterday’s opening show appear once again to welcome the 
trophy in a spectacular show.

3. show – Kapcsolat
Ha nincs összetartás, kapcsolódás a csapaton belül, akkor a leg-
jobb játékosok sem jelentenek biztos receptet a sikerre. Elbűvölő 
lézer-tánc show-t láthatunk a bronzmérkőzés előtt, amelyben 
a vizuális effektek révén a játékosok lépésről-lépésre rájönnek: 
együtt többre képesek. 

4. show – Szurkolók
Szurkolók, akik végtelen támogatásuk révén a kézilabda nélkülöz-
hetetlen játékosai, ők adnak extra energiát kedvenceiknek, hogy 
azok elérjék céljaikat. 

Trófea-show
Amikor kiderül a győztes kiléte, mindannyian várjuk a trófea meg-
érkezését, hogy együtt ünnepelhessünk a győztesekkel. A szom-
bati nyitó-show-ból ismerős arcokat köszönhetünk egy látványos 
műsor keretében.
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edit szalay, 
Áron kovács and 
andrás petur

Harmony is crucial on the handball court, and at the Wo-
men's EHF FINAL4 it is important off court as well. Hosts 

Edit Szalay, Áron Kovács and András Petur are an experienced 
team who know how to create an incredible atmosphere in 
Papp Laszlo Budapest Sportarena.

Edit has been part of every Women’s EHF FINAL4 event, just 
like Vardar. Áron (2014, 2015, 2017, 2018) and András (2015, 
2016, 2017, 2018) have each participated four times – the 
same as Győri Audi ETO KC. 

As a FAN TV host, Áron Kovács is responsible for the games, 
alongside entertainment. Edit is kept busy with a variety of 
activities, whether she is entertaining and talking to fans or 
leading the award ceremony. András is focused on the pre-
match procedure, presenting the teams and the games. He is 
also the announcer during matches. 

The team began preparing for the FINAL4 2018 months ago, 
so they will be ready to serve and entertain the fans over two 
thrilling days in Budapest. This year, the ‘Cheer Cam’ will be 
introduced, along with the usual ‘Love Cam’ and ‘Dance Cam’. 
Everything is geared towards the fans, as it is their presence 
and voice that creates the atmosphere around the Women's 
EHF FINAL4.

Edit, Áron and András’ goal is that all fans feel at home in the 
arena. All three have undertaken Russian, Macedonian and 
Romanian language lessons – and learnt some pop hits from 
each of the FINAL4 team’s nations. 

In its fifth year, the Women's EHF FINAL4 is a celebration. 
Edit, Áron and András are looking forward to meeting and en-
tertaining the fans in an amazing atmosphere – and are ready 
for Sunday 13 May, when they will scream: ‘The winners of 
Women's EHF FINAL4 are ...’

meet 
the 
hosts:

a hÁzigazdÁk: 
szalay edit, kovács Áron 
és petur andrás

Az összeszokottság fontos a pályán kézilabdában, a Women's 
EHF FINAL4-on pedig a pálya mellett is. Helyszíni műsorveze-

tőink, Szalay Edit, Kovács Áron és Petur András rutinos résztve-
vők: Edit eddig az összes négyes döntőben a „kezdőcsapat” tagja 
volt, akárcsak a Vardar, Áron (2014, 2015, 2017, 2018) és András 
(2015, 2016, 2017, 2018) négy-négy FINAL4-részvétellel büszkél-
kedhet, miként a Győri Audi ETO.

Kovács Áron a FAN TV műsorvezetőjeként a közös játékok 
hangulatát járatja a csúcsra. Szalay Edit a házigazdák közül szinte 
mindig és minden ponton ott van, Petur András szíve szerint 
végig részt venne a sokszor minden komolyságot nélkülöző szur-
kolói mókákban is, ám a mérkőzéseket megelőző időszakokban 
és a FINAL4 találkozói alatt feladatai közé tartozik a csapatok, 
valamint a játékosok bemutatása és a meccsek alatti helyszíni 
műsorközlés.

A házigazdák már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést 
a májusi eseményre, nem véletlenül, hiszen két napon keresztül 
nekik is csúcsformában kell lenniük. 

A betétprogramokat illetően: a már megszokott Love Cam és 
Dance Cam mellett bemutatkozik a Cheer Cam is, így a szurko-
lókat pásztázó helyszíni kamerák hol csókra biztatják, hol táncra 
perdítik, hol pedig szurkolásra buzdítják majd a kiszemelteket. 

Edit, Áron és András célja, hogy igazi európai csúcseseményként 
a magyar, a macedón, az orosz és a román szurkolók is magu-
kénak érezzék az Arénát, ennek érdekében számos előkészület 
zajlik, ahol a nyelvleckéknek és a popslágerek hallgatásának is 
szerep jutott... 

Az 5. év, az 5. Women's EHF FINAL4 jubileum a rendezvény életé-
ben, az évről-évre beépített új műsorelemek mellett a visszatérő 
CSM Bucuresti-, Győri Audi ETO- és Vardar-szurkolók már ponto-
san tudják, mi vár rájuk az Arénában, azonban az újonc Rosztov-
Don hívei számára új élményt jelent majd a négyes döntő. A 
velük való találkozást Edit, Áron és András is nagyon várja. 

Hogy aztán május 13-án, vasárnap, valamikor este 7 és 8 óra 
között ismét az Aréna légterébe kiálthassák: „A Women's EHF 
FINAL4 győztese a …”
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The best of European
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NOW!NOW!
MERCHANDISEMERCHANDISE

GET YOURGET YOUR

12



Launched at the Women's EHF FINAL4 draw on 17 April, 
the event's official merchandise and the new ball for the 

Women's EHF Champions League 2018/19 season are available 
at the Papp László Budapest Sportaréna. The shops are located 
close to the main spectator entrance and are open on Saturday 
and Sunday.

The merchandise range, developed by Salming, the official 
sports outfitter of the EHF Champions League, consists of 
t-shirts, hoodies and socks for men and women – and you can 
also buy them online at merch.ehfcl.com. All items feature 
exclusive details such as the woven competition badge and logo 
prints. The socks can be purchased for €8, tees are €20 and 
hoodies cost €50.

Fans also have the opportunity to buy the new ball for the 
2018/19 season of the Women’s EHF Champions League, 
produced by the competition’s ball supplier, SELECT. 

With the official sale starting in June, the Women's EHF FINAL4 
offers an exclusive chance to get your hands on the special 
edition ball before it becomes available to the wider public. 
Two versions of the ball will be on sale: a replica and the 
original match version, as well as various other models.

Öltsd magadra az 
esemény hivatalos 
ruháját!

A Women’s EHF FINAL4 2018 sorsolásán, április 17-én 
bemutatott új ruházat, valamint a 2018/2019-es szezon 

labdája elérhető a Papp László Budapest Sportarénában. 
A shop az aréna főbejáratához közel helyezkedik el, amely 
szombaton és vasárnap is nyitva tart a mérkőzések alatt.

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan a Salming az EHF Bajnokok 
Ligája hivatalos sportruházati beszállítója, amely exkluzív 
termékeket kínál: pólókat, szabadidő-felsőket és férfi, 
valamint női zoknikat. A termékek online is megvásárolha-
tók a http://merch.ehfcl.com oldalon. Minden terméken 
megtalálható a hímzett és nyomtatott versenylogó. A zoknik 
8 euróért, a pólók 20 euróért, míg a pulóverek 50 euróért 
vásárolhatók meg.

A szurkolóknak lehetősége nyílik megvásárolni a női Baj-
nokok Ligája 2018/2019-es idényének hivatalos labdáját is, 
amelyet a versenylabdák szállítója, a SELECT gyárt.

Ha a Women’s EHF FINAL4 2018 esemény során vásárlod 
meg a labdát, akkor a hivatalos júniusi értékesítés előtt le-
hetsz a birtokosa. A labdának két változata is elérhető lesz: 
az eredeti verzió, egy replica-labda, de kapható lesz számos 
más modell is.

Men’s hood and tees  
Férfi kapucnis felső és póló

Women’s hood and tees
Női kapucnis felső és póló 

Official ball 
of the 2018/19 season 
A 2018/19-as idény 
hivatalos labdája

15

your fInal4
souvenIrs
A te FINAL4 
AjáNdékod

13  women's ehf fInal4 2018



14

bucuresti



15  WOMEN'S EHF FINAL4 2018

bucuresti



a tale of two sides 
of the same team
There is nothing sweeter than winning a competition 
like the Women’s EHF Champions League as an 
underdog. CSM Bucuresti experienced that feeling 
two years ago. This time however, there is a sense 
that the trophy is CSM’s to lose.

In 2016, a team engulfed in issues went to Budapest 
without standing a chance to win. But ultimately, CSM 

Bucuresti shocked Vardar and Győr in one of the epic stories 
of Europe’s premium club competition.

Gone are the days when the Romanian powerhouse could 
sneak in unnoticed and cause the favourites to lose their 
position of pre-eminence. The current incarnation of CSM is 
more like a battering ram, which must smash everything out 
of its way for their second trophy in three years.

At least, that was the idea when they convinced Cristina 
Neagu to come back to Romania and sign for her home-
town team last year.

Yet CSM have never looked like world beaters this season. 
The Romanian side topped their group phase table with only 
a blip on the radar — a 25:22 loss to NFH.

They also appeared the prime favourites to win their main 
round group however, after a dream 28:22 home win against 
Györ to kick-start their quest, the cracks began to show.

Slowly but surely, CSM's attack, the fire in the beast's belly, 
lost its power as tension between the players started to 
build. Day after day, match after match, Helle Thomsen's 
position as coach of the powerhouse became untenable.

‘We must be better and play better than this if we want to 
win the trophy,’ was Cristina Neagu’s assessment after the 
end of the main round.
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Thomsen’s fate was sealed after away losses against Győr 
and Rostov-Don. The Romanian champions dropped to third 
place in Group 1 the end of the main round, with two tough 
matches against Metz Handball looming in the quarter-finals.

A tumultuous week followed, in which there were a lot of 
names associated with the vacant position, but ultimately the 
chosen one was a well-known name in Bucharest.

It was a sense of déjà vu, with 48-year-old Swedish ace Per Jo-
hansson coming to rescue the Romanian side from a potential 
missed opportunity. Johansson was also called up in March 
2017, when he replaced Aurelian Rosca seven days before the 
first leg of the quarter-final tie against FTC.

‘This is a strong team, with world-class players. They do not 
need to be taught handball, rather help to understand why 
they need to play as a team,’ said Johansson.

And the Swedish coach, renowned for his teambuilding 
exercises, did exactly what he did in 2017 when he buoyed 
the Romanian team. Renewed team spirit, smiles on their 
faces and a perfect game saw CSM take a clear advantage over 
Metz in the first-leg quarter-final (34:21) as Neagu and Isabelle 

Gullden played exactly to their strengths, complementing each 
other perfectly.

The second leg, however, was a reminder of why CSM replaced 
Thomsen in late March, but the Romanian side held their own 
when Metz had a nine-goal lead. Despite a 27:20 defeat, CSM were 
through to the Women’s EHF FINAL4 for the third year in a row.

There is only one question to be asked regarding CSM this 
season: which team will take the court in Budapest? The one 
that dominated on the home court or the one that was almost 
invisible in away games? The answer will surely sum up the 
season for the Romanian side. Anything but the title will be 
deemed a failure.

2016-ban a csapat az esélytelenek nyugalmával 
érkezett Budapestre. Végül a CSM Bucurestinek 

sikerült meglepnie a Vardart és a Győrt, ami a női klubkézi-
labdázás csúcseseményének talán az egyik legemlékezete-
sebb pillanata volt.

Elmúltak azok az idők, amikor a román élcsapat besurrant a 
FINAL4-ba és esélytelenként felborította az erőviszonyokat. A 
CSM Bucuresti ma már inkább egy faltörő kosra emlékeztet, 
amely ellentmondást nem tűrően söpör el mindent az útjából, 
annak érdekében, hogy három szezon alatt immár második 
trófeáját is begyűjtse.

Legalábbis ez volt az elképzelés, amivel az egyesület tavaly 
meggyőzte Cristina Neagut, hogy térjen vissza Romániába, és 
szerződjön szülővárosa csapatához.

Ebben a szezonban a CSM eddig még nem tűnt világverő 
csapatnak. Az együttes megnyerte a csoportkört, csupán egy-
szer maradt alul, amikor a Nyköbing ellen 25-22-es vereséget 
szenvedett, és úgy tűnt, hogy a középdöntőben is megnyeri 
csoportját.

A hazai álomgyőzelem után, amikor a bukarestiek 28-22-re 
legyőzték a Győri Audi ETO-t, lassan, de biztosan kezdett fel-
épülni a CSM támadójátéka, és nem mutatkozott jele annak, 
hogy a játékosok közötti feszültség egyre nő.

Napról-napra, mérkőzésről mérkőzésre azonban Helle Thom-
sen edző helyzete egyre tarthatatlanabbá vált.

„Jobbnak kell lennünk és jobban kell játszanunk, mint most, 
ha meg szeretnénk nyerni a trófeát” - mondta Christina Neagu 
a középdöntőt követően.

A CSM a konfliktusokat felvállaló vezetősége az elmúlt három 
szezonban összesen hét edzőváltást vezényelt, Thomsen 
sorsa a Győr és a Rosztov-Don elleni vereségek után pecséte-
lődött meg. A román bajnok a harmadik helyre esett vissza a 
középdöntő végén, és biztossá vált, hogy a negyeddöntőben 
parázs mérkőzésekre számíthatnak a szurkolók a Metz ellen. 

Viharos hetek következtek, számtalan név merült fel az új 
edző kapcsán, végül olyanra esett a klub választása, akit már 
jól ismertek Bukarestben.

Dejà vu érzés keletkezett mindenkiben Per Johansson neve 
hallatán, a 48 éves svéd szakember azért érkezett, hogy meg-
mentse a román együttest egy újabb lehetőség eltékozlásától. 
Johanssont már 2017 márciusában is meghívták Romániába, 
akkor Aurelian Roscat váltotta a kispadon, amikor már csak 
hét nap volt hátra az FTC elleni negyeddöntő első mérkőzé-
séig. 

“Ez egy erős csapat, világklasszis játékosokkal. Nekik már nem 
azt kell megtanítani, hogy hogyan kézilabdázzanak, sokkal 
inkább azt kell megérteniük, miért kell nekik csapatként 
játszaniuk” – mondta el Johansson.

A svéd edző, aki híres a csapatépítő gyakorlatairól, ponto-
san ugyanazt tette most is, mint amit 2017-ben. Újraéledő 

Mese egy kétarcú 
csapatról

Semmihez sem fogható érzés úgy megnyerni egy Bajnokok Ligáját, hogy esély-
telennek tartanak. A CSM Bucuresti két évvel ezelőtt tapasztalhatta meg mindezt. 
Mindazonáltal ezúttal abban is van ráció, hogy a CSM elveszíti a kupát.
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csapatszellem, mosolygós arcok és tökéletes játék jellemzi 
most az együttest, amely a Metz elleni 34-21-es győzelmével 
a negyeddöntő első mérkőzésén óriási előnyre tett szert, 
Cristina Neagu és Bella Gulldén egymást erősítik, tökélete-
sen kiegészítve egymást. 

A negyeddöntő visszavágója jó példa volt arra, hogy miért 
vált szükségessé Thomsen leváltása, de a román csapat jól 
tartotta magát a Metz kilenc gólos vezetésénél is. A 27-20-as 
vereség ellenére a CSM immáron zsinórban harmadjára 
jutott be a Women’s EHF FINAL4-ba.

Csupán egy kérdés merülhet fel a CSM idei szezonjával kap-
csolatban: melyik Bukarest érkezik Budapestre? Az a csapat, 
amely hazai pályán dominált, vagy az, amely majdhogynem 
láthatatlan volt az idegenbeli találkozók során. A válasz 
biztosan mérleget von majd a román együttes szezonjáról. 
A trófea elnyerésén kívül minden más eredmény kudarcnak 
tűnhet. 
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grouP MatChEs / CSoportmérkőzéSek

grouP a / a-CSoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

CSM Bucuresti 5  0  1 192 : 144 10

Nykøbing Falster Håndboldklub 4  0  2 168 : 163 8

RK Krim Mercator 3  0  3 159 : 158 6

Vistal Gdynia 0  0  6 135 : 189 0

CSM Bucuresti 30:18 RK Krim Mercator

Vistal Gdynia 23:34 CSM Bucuresti

Nykøbing Falster Håndboldklub 25:22 CSM Bucuresti

CSM Bucuresti 39:26 Nykøbing Falster Håndboldklub

RK Krim Mercator 30:33 CSM Bucuresti

CSM Bucuresti 34:22 Vistal Gdynia

Main round / középdöNtő

grouP 1 / 1. csoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

Győri Audi ETO KC 8  0  2 281 : 231 16

Rostov-Don 7  1  2 266 : 232 15

CSM Bucuresti 6  1  3 282 : 246 13

FC Midtjylland 2  2  6 226 : 251 6

Nykøbing Falster Håndboldklub 2  1  7 240 : 284 5

RK Krim Mercator 2  1  7 243 : 294 5

CSM Bucuresti 28:22 Győri Audi ETO KC

FC Midtjylland 26:31 CSM Bucuresti

CSM Bucuresti 22:22 Rostov-Don

Győri Audi ETO KC 28:24 CSM Bucuresti

CSM Bucuresti 29:24 FC Midtjylland

Rostov-Don 25:24 CSM Bucuresti

QuArTer-FinAl / NegyeddöNtő

CSM Bucuresti 34:21 Metz Handball

Metz Handball 27:20 CSM Bucuresti

road to Final4 / Út a FINaL4-Ig
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CSM’s Romanian left back CrIstIna neagu is one 
of only two handball players in history to be named 
world player of the year three tImes, 
alongside France’s Nikola Karabatic. Neagu is therefore 
the only female player to receive the award three times, 
and the only one to win it for two years running.

A CSM román balátlövője, CrIstIna neagu 
az egyik azon két játékos közül a kézilabdázás 
történetében, akit három alkalommal Is 
megválasztottak a vIlág legjobb 
kézIlabdázójának – a francia Nikola Karabatic 
tudhatja magáénak ugyanezt a dicsőséget. Neagu így 
a nők között az egyetlen háromszoros díjazott, és az 
egyetlen, aki két egymást követő évben 
is a legjobb lett.

of Vardar’s current stars – 
Andrea Lekic, Jovanka Radicevic 
and Dragana Cvijic – wIll 
joIn buCharest next 
season.

A Vardar három jelenlegi 
sztárja – Andrea Lekics, Jovanka 
Radicevics és Dragana Cvijics – 
is a bukarest játékosa 
lesz a következő 
szezonban.

natIons are represented in CSM’s 
team: Romania, France, Norway, Croatia, 
Sweden, Denmark, Belarus and Montenegro, 
making theirs the most international of any 
FINAL4 squad. 

ország 
állampolgáraI 
alkotják a CSM 
csapatát: Románia, 
Franciaország, Norvégia, 
Horvátország, Svédország, 
Dánia, Fehéroroszország 
és Montenegró – ezzel a 
FINAL4 összes résztvevője 
közül a Bukarest rendelkezik 
a leginkább nemzetközi 
kerettel.

3 It is CSM’s thIrd qualIfICatIon for 
the ehf fInal4, in three seasons of EHF 
Champions League participation. They won 
the title in their first campaign in 2015/16.

az idei a Bukarest 3. részvétele a 
fInal4-ban – három BL-szezon alatt. 
A klub első szezonjában, 2015/16-ban meg is 
nyerte a Bajnokok Ligáját. 

neagu enters the fInal4 seCond on the 2017/18 
top sCorer lIst, with 101 goals, behind Thüringer HC’s Iveta 
Luzumova (105). The left back has a strong chance to finish first and 
claim her second top scorer crown, after sharing it with Vardar’s 
Andrea Penezic in 2014/15 when they each scored 102 goals.

szÁzegy
neagu a fInal4-t a 2017/18-as bl-góllövőlIsta 
2. helyéről kezdI, 101 góllal, négy góllal lemaradva 
a Thüringer HC kézilabdázójától, Iveta Luzumovától (105). 
A balátlövőnek jó esélye van elsőként végezni és második BL-
gólkirálynői címét begyűjteni, miután 2014/15-ben 102 góllal 
a Vardar játékosával, Andrea Peneziccsel osztozott az elsőségen.   

one hundred and one

Is the reCord for number of IndIvIdual goals 
sCored In a fInal4 matCh, set by CSM centre back 
Isabelle Gullden in the 2016 final against Győr. Gullden also scored 
a total of 108 goals in 2015/16 to finish as the season’s top scorer – 
making her the first Swede to do so. 

gól az egy játékos által egy mérkőzésen 
szerzett legtöbb gól a fInal4 történetében. 
A csúcsot Isabelle Gulldén, a Bukarest irányítója tartja a 2016-os Győr 
elleni döntőből. Gulldén a 2015/16-os szezonban 108 góllal a sorozat 
gólkirálynője lett – első svédként.  

figures
csm bucuresti

8
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Neagu
Cristina

(left back)

A shooter par excellence, neagu is also equipped with 
an enormous handball iQ, which moulded her into the 

best player of her generation. The 29-year-old left back 
returned to romania this season after four years with 

Buducnost and is living her dream, playing in her 
home-town. Ask any Champions league coach and 

they will say the romanian stalwart is the toughest 
player to defend in the competition. neagu needs 

only five goals to top the goal scorer rankings in 
the competition for the second time and is tar-

geting her second trophy, after winning it in 2015 
with Buducnost.

cristina neagu
(balátlövő)

Vérbeli átlövő, Neagu hatalmas kézilabda-intelligenciával ren-
delkezik, ennek köszönhetően joggal nevezhetjük generációja 
legjobb játékosának. a 29 éves kézilabdázó a Buducsnosztban 

eltöltött négy év után tért vissza romániába, megvalósítva 
ezzel álmát, hogy szülővárosában játszhasson. Bármelyik 

Bajnokok Ligája edzőt is kérdeznénk, mindegyikük 
azt mondaná, hogy Neagu a legnagyobb kihívás 

a versenysorozatban a védők számára. a játékos-
nak mindössze öt gólra van szüksége ahhoz, hogy 

másodjára is a góllövőlista élére kerüljön, a Buducs-
noszttal 2015-ben elnyert trófea után pedig az idei 

lehet a második BL-címe.

three stars
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uNgureaNu

gulldeN
(centre back)

Isabelle

Her infectious personality and otherworldly handball skills have trans-
formed Gullden into a star in Bucharest. She has her own followers, who 
bring banners and chant her name during home games. Yet Gullden will 

leave CSM for Brest this summer. Winning her second trophy is the Swede’s 
sole ambition in Budapest.

isabelle gulldén (irányító)
a személyisége és a kiemelkedő kézilabdás képességei igazi sztárrá tették 

gulldént Bukarestben. Saját szurkolói vannak, akik a sportoló nevével 
fémjelzett zászlókkal érkeznek a mérkőzésekre, és akik a nevét kiabálva 

szurkolnak a hazai mérkőzéseken. gulldén ezen a nyáron elhagyja Buka-
restet és a franciaországi Brestbe igazol. a svéd sportoló egyetlen célja 

jelenleg, hogy csapatával megnyerje a BL-trófeát Budapesten.

Paula

(goalkeeper)

paula ungureanu (kapus)
a 38 éves kapus végső álma, hogy visszavonulása előtt még szeretné 
megnyerni a BL-trófeát. Ungureanu egyszer már elveszített egy döntőt 
az oltchim Valceával 2010-ben. a világ egyik legjobb kapusává vált 
hálóőrnek a legjobb formáját kell mutatnia ahhoz, hogy a Bukarest 
megszerezze második BL-címét. 

The 38-year-old goalkeeper says her ultimate dream is to win 
the trophy once before she retires. ungureanu has lost 
one eHF Champions league 
final, with Oltchim in 2010. 
She has become one of 
the top goalkeepers in the 
world and CSM need ungur-
eanu to be at her absolute 
best to clinch their second title.
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győr aim to crown 
tough season
Only four teams in history have successfully defended 
their Women’s EHF Champions League title the 
following season. Győr have done it before, and now 
hope to do it for the first time since the introduction 
of the FINAL4 format.

As much as the Hungarian powerhouse have been 
favourites since the start of the season, their 2017/18 

campaign has been full of challenges. The team were hit 
by several injury spells to their key players throughout, and 
were rarely seen at full strength.

The loss of key shooter Nora Mørk in February was partic-
ularly damaging for the Hungarian giant, however, coach 
Ambros Martin and his team have adapted and found the 
perfect balance even without the mercurial Norwegian at 
the right back.

With only two losses this season – against fellow FINAL4 
contenders Rostov-Don (23:22) and CSM Bucuresti (28:22) 
- Győr's campaign looked like a stroll in the park. Be sure to 
change the hyphen to a longer em dash! 

But when the otherwise composed tactician Martin 
shouted: ‘We did it!’ upon narrowly defeating Buducnost at 
home (30:28) to secure their fourth Women’s EHF FINAL4 
berth, it was a clear sigh of relief.

Martin's reaction highlights the magnitude of Győr’s 
achievement. Even without the best players in the team, the 
key to their success has always been their composure and 
the focus demonstrated through the lockdown defence that 
managed to keep even the most prolific sides at bay.

Győr’s defensive record speaks for itself, as they conceded 
the lowest number of goals in the competition (319), even 
while without the backbone of their team, Eduarda Amorim, 
was recovering from injury.
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While their goal has been safeguarded throughout, Győr’s 
attack has been under a constant analysis. The attack has seen 
changes, modifications, tweaks and mixes in order to keep 
the edge while struggling with constant injuries, resulting in 
several exhilarating performances from the likes of veteran 
Anita Görbicz.

The star successfully adapted to every tactical idea that Martin 
had, playing mostly on the left wing this season. As injuries 
crept in, Görbicz felt it was time to step up and take control 
in moments of doubt, such as the main round group derby 
against CSM (28:24), as well as both quarter-final games 
against Buducnost, where she excelled. 

The team once struggling with inadequate backup have found 
depth in versatility. Győr’s players demonstrated all their 
virtues when most needed, sacrificing individual for team 
benefit.

The Hungarian side went from strength to strength, keeping 
their focus and composure through tough times, creating the 
right frame of mind and atmosphere for any success to come. 

‘We are feeling very well because one of the most important 
goals of the season has been achieved,’ Martin said following 

the quarter-final triumph. ‘This is a very hard season for us be-
cause we have to face problems not only on the court during 
matches, but also in everyday life because of the injuries. So I 
am very proud of my team that they could keep up with all the 
challenges.’

Their consistency and individual quality has put them among 
the best sides in the game for years now, while the guidance 
of the seasoned, innovative coach rooted in tradition and 
the essence of handball helps them keep all the pieces of the 
puzzle together, both physically and mentally. 

Győr have shown what it takes for a world-class team to mature 
and grow as a whole, while the challenges endured will only 
make them stronger and more aware that togetherness is key.

Their iron will and tenaciousness will help them through the 
toughest times, while taking the court in Budapest will be 
the celebration of everything they fought for throughout this 
tough season.

Az együttes már a szezon elején is favoritnak számított, 
bár a 2017/2018-as idénye tele volt kihívásokkal. A Győrt 

kulcsjátékosai folyamatos sérülése sújtotta, így csak ritkán 
tudott legerősebb sorával kiállni.

Az ETO legeredményesebb gólszerzőjének, Nora Mörknek 
februári elvesztése igencsak megrázta a magyar együttest, 
de Ambros Martín és csapata kiválóan megtalálta a tökéletes 
egyensúlyt még a mozgékony norvég jobbátlövő nélkül is.

Miután az együttes csak két mérkőzést vesztett el ebben a 
szezonban – a Rosztov-Don ellen (23-22) és a CSM Bucuresti 
ellen (28-22) -, így az idénye olyan sima volt, akárcsak egy 
séta a parkban.

Ehhez képest, amikor az általában inkább taktikusan értékelő 
Martín azt kiáltotta a Buducsnoszt 30-28-as negyeddöntőbeli 
legyőzése után hazai pályán, a FINAL4-részvétel kivívását 
követően, hogy: „Megcsináltuk!” – egyértelműen a megköny-
nyebbülés látszott az edzőn.

A Győr nagyságát növeli, hogy még a hiányzó kulcsjátékosai 
ellenére is sikere záloga az a fajta higgadtság és koncentráció, 
amellyel a csapat meg tudta tartani az eredményes védeke-
zését.

A számok önmagukért beszélnek, hisz a magyar együttes 
kapta a legkevesebb gólt a középdöntőben (231), a csapat 
védekezésbeli tartóoszlopa, Eduarda Amorim nélkül.

A hátsó alakzatra tehát nem lehetett panasz, a Győr táma-
dójátéka viszont annál inkább állandó elemzés tárgya volt. 
A csapat támadási stílusa mutatott pár változást, módosítást, 
cselt, annak érdekében, hogy a folyamatos sérülési hullám 
ellenére tartani tudja a lépést a többiekkel, ennek köszönhe-
tően pedig gyönyőrű megmozdulásokat láthattunk a rutinos 
Görbicz Anitától.

A 34 éves sztár tökéletesen tudott alkalmazkodni Martín 
minden taktikai elképzeléséhez, még úgy is, hogy főként bal-
szélen játszott a szezon során. Mivel sorra jöttek a sérülések, 
Görbicz úgy érezte, hogy itt az ideje a kezébe venni az irányí-
tást a nehéz pillanatokban, mint például a középdöntőben 
a CSM elleni 28-24-es győzelem során, vagy a negyeddöntő 
mérkőzésein a Buducsnoszt ellen, amelyen szintén példaszerű 
játékot mutatott.

Amikor a csapat a sérülések okozta játékoshiány miatt küzdött, 
az ETO a megoldást a sokoldalúságban találta meg. A Győr 
játékosai minden erejüket beleadták, amikor leginkább szükség 
volt rá, feláldozva az egyéni sikereket a csapat oltárán.

A magyar együttes lépésről-lépésre haladt, mindig a kö-
vetkező nehéz mérkőzésre koncentrált, annak érdekében, 
hogy minden egyes sikert megfelelő módon dolgozzon fel 
mentálisan.

„Nagyon jól érezzük magunkat, hiszen az idény legfőbb 
célkitűzését már elértük” – mondta Martín a negyeddöntős 

Nehéz szezont 
koronázna meg a győr

Eddig mindössze négy csapatnak sikerült megvédenie címét a női Bajnokok Ligá-
jában. A Győr képes volt erre, most pedig újra él számára a remény, hogy véghez 
vigye a bravúrt még egyszer.
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győzelmeket követően. „Nagyon nehéz időszak számunkra a 
mostani, mert nem csupán a pályán szembesülnk kihívások-
kal, hanem a mindennapi életben is, gondolok itt a sérülé-
sekre. Ezért most nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy 
a játékosok képesek voltak lépést tartani minden váratlan 
eseménnyel.”

A következetesség és az egyéni képességek csatasorba állí-
tása már évek óta a legjobb csapatok egyikévé teszi a Győrt. 
A tapasztalt és újító edző tevékenysége, valamint a játék 
esszenciáját magában foglaló kézilabda révén, fizikálisan és 
mentálisan is helyére került a kirakós minden darabja.

A győriek megmutatták, mi kell ahhoz, hogy egy világszínvo-
nalú csapat éretté és egységessé váljon, mialatt a kihívások 
csak erősebbé tették őket, és tudatába kerültek, hogy az 
összetartás a kulcs a sikerhez.

A vasakarat és az állhatatosság viheti őket előre a nehéz idő-
szakban, de az, hogy pályára léphetnek Budapesten, mindan-
nak az ünnepe, amiért ebben a nehéz időszakban harcoltak.
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grouP MatChEs / CSoportmérkőzéSek

grouP b / B-CSoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

Győri Audi eTO KC 5  0  1 153 : 126 10

Rostov-Don 4  0  2 149 : 138 8

FC Midtjylland 3  0  3 134 : 147 6

Brest Bretagne Handball 0  0  6 132 : 157 0

Győri Audi eTO KC 27:16 FC Midtjylland

Brest Bretagne Handball 23:26 Győri Audi eTO KC

Rostov-Don 23:22 Győri Audi eTO KC

Győri Audi eTO KC 25:23 Rostov-Don

FC Midtjylland 24:27 Győri Audi eTO KC

Győri Audi eTO KC 26:17 Brest Bretagne Handball

Main round / középdöNtő

grouP 1 / 1. csoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

Győri Audi eTO KC 8  0  2 281 : 231 16

Rostov-Don 7  1  2 266 : 232 15

CSM Bucuresti 6  1  3 282 : 246 13

FC Midtjylland 2  2  6 226 : 251 6

Nykøbing Falster Håndboldklub 2  1  7 240 : 284 5

RK Krim Mercator 2  1  7 243 : 294 5

CSM Bucuresti 28:22 Győri Audi eTO KC

Győri Audi eTO KC 32:23 Nykøbing Falster Håndboldklub

RK Krim Mercator 21:32 Győri Audi eTO KC

Győri Audi eTO KC 28:24 CSM Bucuresti

Nykøbing Falster Håndboldklub 24:32 Győri Audi eTO KC

Győri Audi eTO KC 34:25 RK Krim Mercator

QuArTer-FinAl / NegyeddöNtő

Buducnost 20:26 Győri Audi eTO KC

Győri Audi eTO KC 30:28 Buducnost

road to Final4 / Út a FINaL4-Ig



figures
győri audi eto kc

no team, in either the men’s or 
women’s EHF Champions League, has 
ever defended a tItle won at a 
FINAL4. Győr are out to end this series.

A Bajnokok Ligája történetében még 
egyetlen Csapat sem tudta 
megvédenI FINAL4-ban szerzett 
elsőségét, sem a férfiaknál, sem a nőknél – 
a Győr lehet az első.

5,000

In sIx years spent CoaChIng 
győr, spanIard ambros 
martIn has steered the side to all 
three of their EHF Champions League 
trophies. After this season, he will take 
the helm at Rostov-Don.

a spanyol ambros martIn hatodIk 
szezonját töltI győrött, így a klub 
vele érte el mindhárom BL-győzelmét. A jelenlegi 
idényt követően távozik az együttestől, 
és a Rosztov-Don csapatát irányítja majd.

91
0

players that were on 
Court for the EHF EURO 2016 
and 2015 World Championship Finals 
wear Győr’s jersey: Norwegian gold 
medallists Kari Aalvik Grimsbö, Stine 
Oftedal and Nora Mörk (currently 
injured) and Dutch silver medallists 
Yvette Broch and Nycke Groot.

A 2016-os Európa-bajnoki és a 2015-ös 
világbajnoki döntőben öt játékos 
Is pályára lépett a győr 
keretéből: Kari Aalvik Grimsbö, 
Stine Oftedal és a jelenleg sérült Nora 
Mörk a győztes norvég, míg Yvette 
Broch és Nycke Groot az ezüstérmes 
holland csapatban szerepelt.  

is the overall tally of EHF Champions League 
goals sCored by 2005 world 
player of the year anIta 
görbICz – all for Győr. 

gólt szerzett eddIg összesen 
a bajnokok lIgájában a 2005-
ben a világ legjobb női kézilabdázójának 
választott görbICz anIta – 
valamennyit a Győr színeiben. 

was the mInImum number of fans at every Győr home match this season.

volt a legkIsebb nézőszám, amelyet a 2017/18-es szezonban a Győr hazai BL-mérkőzésein regisztráltak. 

győr have made It to the semI-fInals 
of the women’s ehf ChampIons league 
11 tImes In the last 12 years, including 2018. 
The three-time winners only missed the 2014/15 edition after being eliminated by Vardar 
in the quarter-finals. 

tizenegy
2018-at is beleszámítva a Győr az elmúlt 12 Idény során 11 alkalommal 
jutott el a bajnokok lIgája elődöntőjéIg. A háromszoros BL-győztes 
mindössze a 2014/15-ös szezonban maradt le a végküzdelmekről, miután a négy közé 
jutásért a Vardar búcsúztatta.  

eleven
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three stars

mi a különbség a jó és a kiváló játékosok között? a kiváló játékosok 
a kézilabdával kelnek és fekszenek, testük minden porcikájával érzik 

a játékot. a lenyűgöző tehetségű görbicz újra felépítette magát, és 
továbbra is lélegzetelállító játékot mutat be két különböző poszton 

is – mind balszélsőként, mind irányítóként – ebben az idényben. a 
legendás játékos ugyanazzal az érzékkel és lendülettel játszik, mint ak-

kor, amikor az IHF az év játékosának választotta meg 2005-ben. még 
nagyobb motivációt jelent számára, hogy bár már három BL-címet 

tudhat magáénak (2013, 2014 és 2017), idén a FINaL4 idején a papp 
László arénában ünnepli 35. születésnapját.

görbicz anita
(irányító és balszélső)

What separates good from excellent players? excellent players live 
and breathe handball, are feel the game with every part of their body. 
The creative Hungarian has reinvented herself, and continues to do so, 

impressing at two distinct positions – both left wing and centre back – this 
season. The legendary Görbicz is playing with the same flair and energy 
that made her the iHF World Player of the Year in 2005. Having already 

won three Women’s eHF Champions league titles (in 2013, 2014 and 2017), 
celebrating her 35th birthday on the court at Papp lászló Arena may give 

her even more motivation.

görbICz
anita

(centre back and left wing)
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Oftedal
(centre back)

The 26-year-old norwegian playmaker already has a full trophy cabinet. 
The two-time world and three-time european champion is playing her 

maiden Women’s eHF Champions league season, motivated to make it a 
memorable one. Oftedal’s versatility, craft and vision have made her an 

essential part of Ambros Martin’s puzzle for injury-struck Győr.

stine oftedal (irányító)
a 26 éves norvég játékos vitrinében már minden fontos trófea a helyére 

került. a kétszeres világbajnok és háromszoros európa-bajnok még újonc 
a Bajnokok Ligájában, így még emlékezetesebbé szeretné tenni az első 

szezonját a sorozatban. oftedal sokoldalúságának, ravaszságának és jó 
meglátásainak köszönhetően kulcsfontosságú részesévé vált ambros mar-

tín csapatának a sérülések által sújtott győrben.

Stine

brOCh
(line player)

Yvette

replacing Heidi løke was never going to be easy, but the Dutch 
line player has made the position her own, while winning the 
Women’s eHF Champions league in 2017. intelligent, hard-
working, strong and decisive, Broch is the core of Győr in both 
attack and defence, personifying everything Ambros Martin’s 
team is about.

yvette broch (beálló)
Heidi Lökét pótolni sosem egyszerű, de a holland játékosnak sikerült 
a helyére lépnie, és megnyernie a Bajnokok Ligáját 2017-ben. Broch 
intelligens, keményen küzdő, erős és meghatározó magja a győri 
támadójátéknak és védekezésnek egyaránt, megtestesít mindent, 
ami ambros martín együttesét jellemzi.
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nomination of officials of the  
women's ehf final4 2018

a Women’s eHF FinaL4 hivatalos személyei

team roster
CSAPAtöSSzeáLLítáS

No. Name / Név Nat./  Postition /  Birth in /  Goals / 
  Áll.polg. Poszt Szül. Gólok

2 Aneta UDRISTIOIU ROU Right Wing / jobbszélső 1989 11

3 Marit Malm FRAFJORD NOR Line Player / beálló 1985 34

4 Isabelle GULLDÉN SWE Centre Back / irányító 1989 59

5 Iulia Vasilica CUREA ROU Left Wing / balszélső 1982 27

8 Cristina NEAGU ROU Left Back / balátlövő 1988 101

9 Sabina JACOBSEN SWE Left Back / balátlövő 1989 1

10 Line Anna JÖRGENSEN DEN Right Back / jobbátlövő 1989 11

11 Camille AYGLON SAURINA FRA Right Back / jobbátlövő 1985 

12 Alina IORDACHE ROU Goalkeeper / kapus 1982 

14 Bianca BAZALIU ROU Left Back / balátlövő 1997 9

22 Oana Andreea MANEA ROU Line Player / beálló 1985 21

24 Amanda KURTOVIC NOR Right Back / jobbátlövő 1991 52

29 Gnonsiane NIOMBLA FRA Centre Back / irányító 1990 19

30 Paula Claudia UNGUREANU ROU Goalkeeper / kapus 1980 

37 Nathalie HAGMAN SWE Right Wing / jobbszélső 1991 31

71 Anastasiya LOBACH BLR Line Player / beálló 1987 

77 Majda MEHMEDOVIC MNE Left Wing / balszélső 1990 27

87 Jelena GRUBISIC CRO Goalkeeper / kapus 1987 1

team roster
CSAPAtöSSzeáLLítáS

No. Name / Név Nat./  Postition /  Birth in /  Goals / 
  Áll.polg. Poszt Szül. Gólok

1 Galina MEKHDIEVA RUS Goalkeeper / kapus 1985 

4 Elena SLIVINSKAYA RUS Left Back / balátlövő 1980 

6 Iuliia MANAGAROVA RUS Right Wing / jobbszélső 1988 54

7 Mayya PETROVA RUS Line Player / beálló 1982 16

8 Anna SEN RUS Left Back / balátlövő 1990 

9 Ana Paula RODRIGUES BELO BRA Centre Back / irányító 1987 50

13 Anna VYAKHIREVA RUS Right Back / jobbátlövő 1995 63

15 Marina SUDAKOVA RUS Right Wing / jobbszélső 1989 5

19 Kseniya MAKEEVA RUS Line Player / beálló 1990 22

21 Anna SEDOYKINA RUS Goalkeeper / kapus 1984 

23 Regina KALINICHENKO RUS Left Back / balátlövő 1985 

28 Siraba DEMBELE FRA Left Wing / balszélső 1986 50

32 Katarina BULATOVIC MNE Right Back / jobbátlövő 1984 40

33 Ekaterina ILINA RUS Centre Back / irányító 1991 22

71 Alexandra STEPANOVA RUS Line Player / beálló 1989 3

84 Mayssa PESSOA BRA Goalkeeper / kapus 1984 

86 Alexandrina CABRAL BARBOSA ESP Left Back / balátlövő 1986 48

99 Viktoriya BORSHCHENKO UKR Left Wing / balszélső 1986 10

Saturday, 12 May 2018 at 15:15 hrs – Semi-final 1
2018. május 12., szombat, 15:15 – 1. elődöntő

refereeS / játékvezetők: Dalibor Jurinovic and Marko Mrvica / CrO

delegateS / DeLeGátUSOk: Jutta ehrmann-Wolf (eHF Technical refereeing Committee / Ger) 
 and / és Anja Freser (eHF Delegate / SlO)

CSM
bucuresti vs

Sunday, 13 May 2018 at 15:15 hrs – Match Place 3/4
2018. május 13., vasárnap, 15:15 – Bronzmérkőzés

refereeS / játékvezetők: Jelena Mitrovic and / és Andjelina Kazanegra / Mne

loser Sf 1
1. elődöntő vesztese

vs

Sunday, 13 May 2018 at 18:00 hrs – final
2018. május 13., vasárnap, 18:00 – döntő

refereeS / játékvezetők: Charlotte Bonaventura and / és Julie Bonaventura / FrA

final: Winner Sf 1
1. elődöntő győztese

vs

Saturday, 12 May 2018 at 18:00 hrs – Semi-final 2
2018. május 12., szombat, 18:00 – 2. elődöntő

refereeS / játékvezetők: Diana-Carmen Florescu and Anamaria Stoia / rOu

delegateS / DeLeGátUSOk: Carmen Manchado lopez (eHF Competitions Commission / eSP) 
 and / és Janka Stasova (eHF Court of Appeal / SVK)

rostov-don vs

What happens in case of a draw

• If the semi-finals or the final end in a draw, there will be a five-minute 
break followed by one extra-time period of 2x5 minutes. If the match 
is still a draw after extra time, the match will be decided by penalty 
throws.

• If the 3/4 Placement Match ends in a draw, no extra time will be 
played; the teams go directly to penalty throws. 
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nomination of officials of the  
women's ehf final4 2018

a Women’s eHF FinaL4 hivatalos személyei

team roster
CSAPAtöSSzeáLLítáS

No. Name / Név Nat./  Postition /  Birth in /  Goals / 
  Áll.polg. Poszt Szül. Gólok

4 AFENTÁLER Sára HUN Back / átlövő 2000 4

6 VARGA Emőke HUN Line Player / beálló 2000 

8 Anne Mette HANSEN DEN Back / átlövő 1994 13

13 GÖRBICZ Anita HUN Centre Back / irányító 1983 62

14 PÁL Tamara HUN Centre Back / irányító 2000 4

15 Stine Bredal OFTEDAL NOR Centre Back / irányító 1991 49

18 Eduarda AMORIM BRA Back / átlövő 1986 33

20 Anja ALTHAUS GER Line Player / beálló 1982 7

27 Cornelia Nycke GROOT NED Centre Back / irányító 1988 40

31 Yvette BROCH NED Line Player / beálló 1990 34

32 FODOR Csenge HUN Left Wing / balszélső 1999 6

33 BÓDI Bernadett HUN Right Wing / jobbszélső 1986 28

57 PUHALÁK Szidónia HUN Left Wing / balszélső 1996 19

73 KISS Éva HUN Goalkeeper / kapus 1987 

85 Kari Aalvik GRMSBØ NOR Goalkeeper / kapus 1985 

99 Mireya GONZALEZ ESP Right Back / jobbátlövő 1991 6

team roster
CSAPAtöSSzeáLLítáS

No. Name / Név Nat./  Postition /  Birth in /  Goals / 
  Áll.polg. Poszt Szül. Gólok

4 Jovanka RADICEVIC MNE Right Wing / jobbszélső 1986 52

5 Andrea KLIKOVAC MNE Right Back / jobbátlövő 1991 2

7 Jovana SAZDOVSKA MKD Left Wing / balszélső 1993 2

8 Polina KUZNETSOVA RUS Left Wing / balszélső 1987 37

12 Amandine LEYNAUD FRA Goalkeeper / kapus 1986 

13 Mirjeta BAJRAMOSKA MKD Left Back / balátlövő 1984 1

15 Barbara LAZOVIC SLO Right Back / jobbátlövő 1988 25

16 Jovana MICEVSKA MKD Goalkeeper / kapus 2000 

23 Andrea PENEZIC CRO Left Back / balátlövő 1985 82

24 Teodora KERAMICHIEVA MKD Left Back / balátlövő 1996 3

27  Andrea CANADIJA CRO Line Player / beálló 1993 10

31 Inna SUSLINA RUS Goalkeeper / kapus 1979 

64 Alexandra LACRABERE FRA Right Back / jobbátlövő 1987 51

71 Tatiana KHMYROVA RUS Right Back / jobbátlövő 1990 24

72 Dragana CVIJIC SRB Line Player / beálló 1990 54

77 Andrea LEKIC SRB Centre Back / irányító 1987 56

83 Marija PETROVIC SRB Line Player / beálló 1994 4

88 Leonida GICHEVSKA MKD Left Back / balátlövő 1998 

91 Sara RISTOVSKA MKD Right Wing / jobbszélső 1996 15

Saturday, 12 May 2018 at 15:15 hrs – Semi-final 1
2018. május 12., szombat, 15:15 – 1. elődöntő

refereeS / játékvezetők: Dalibor Jurinovic and Marko Mrvica / CrO

delegateS / DeLeGátUSOk: Jutta ehrmann-Wolf (eHF Technical refereeing Committee / Ger) 
 and / és Anja Freser (eHF Delegate / SlO)

győri audi
etO KCvs

Sunday, 13 May 2018 at 15:15 hrs – Match Place 3/4
2018. május 13., vasárnap, 15:15 – Bronzmérkőzés

refereeS / játékvezetők: Jelena Mitrovic and / és Andjelina Kazanegra / Mne

loser Sf 2
2. elődöntő vesztese

vs

Sunday, 13 May 2018 at 18:00 hrs – final
2018. május 13., vasárnap, 18:00 – döntő

refereeS / játékvezetők: Charlotte Bonaventura and / és Julie Bonaventura / FrA

Winner Sf 2
2. elődöntő győztese

vs

Saturday, 12 May 2018 at 18:00 hrs – Semi-final 2
2018. május 12., szombat, 18:00 – 2. elődöntő

refereeS / játékvezetők: Diana-Carmen Florescu and Anamaria Stoia / rOu

delegateS / DeLeGátUSOk: Carmen Manchado lopez (eHF Competitions Commission / eSP) 
 and / és Janka Stasova (eHF Court of Appeal / SVK)

hC Vardarvs

ez történik döntetlen esetén

• Amennyiben az elődöntők vagy a döntő a rendes játékideje döntet-
lennel végződik, öt perc szünet után 2x5 perc hosszabbítás következik. 
Amennyiben a mérkőzés továbbra is döntetlen, hétméteres-dobások 
döntenek. 

• Amennyiben a bronzmérkőzés döntetlennel végződik, nincs hosszabbí-
tás, a csapatok azonnal hétmétereseket dobnak. 
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history made, but 
hungry for more
Reaching the Women’s EHF FINAL4 for the first time 
is already been a milestone for Rostov-Don. But the 
Russian side have been steadily improving during the 
season, giving their fans hope for another European 
trophy just one year after winning the EHF Cup.

rostov-Don have arrived where they were trying to get for 
years: the EHF FINAL4.

The Russian champions finished second on their table after 
the group matches as well as in the main round, and had no 
problems beating FTC-Rail Cargo Hungaria in the quarter-final.

The ambitious club from the south of Russia invested heavily 
to assemble their star-studded squad, and their ultimate 
goal is to conquer European handball.

Prior to this season, Rostov had always came up short. Two 
years ago, they lost to CSM Bucuresti in the quarter-final. 
The following season they surprisingly finished bottom of 
their quartet after the group matches – though winning the 
EHF Cup was a partial consolation.

At the start of the current season, Rostov’s fans feared 
another setback as their favourites were drawn into a tough 
group with Győr, Midtjylland and Brest. The team coached 
by Frédéric Bougeant indeed looked somewhat shaky early 
in the competition as they just narrowly beat Brest at home 
before going down at Midtlylland.

The double-header with the current title holders, Győr, 
seemed like a moment of truth for Rostov – and they did 
not fail the exam. Rostov won 23:22 at home and gave the 
Hungarian powerhouse a tough game before losing the 
close return match 25:23.

In the two remaining matches, away against Brest and at 
home versus Midtjylland, Bougeant’s team looked confident 
and clearly won by six and seven goals, respectively, earning 
second place in the group behind Győr.
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In the main round, Rostov maintained a near-perfect record 
against CSM, NFH and Krim as they dropped just one single 
point in six matches. Even a draw in Bucharest in February 
tasted almost like a victory as CSM had won all four previous 
meetings with Rostov in the continental top flight.

Group 1 outsiders Krim and NFH were not dangerous 
obstacles for Rostov. Before the last round of matches, the 
Russian team competed with CSM for second place. A narrow 
25:24 home win in a highly entertaining match gave Rostov a 
two-point advantage over their Romanian rivals.

‘Now our team have a fantastic level, and we are ready to 
fight until the very last game,’ coach Bougeant said after that 
victory, underlining Rostov’s goal to become the best team in 
the continent.

In 2016, the quarter-final was a stumbling block, but this 
time Rostov were mature enough to overcome that barrier. In 
the first leg in Dabas, Rostov beat FTC 31:29 thanks to Anna 
Sedoykina’s superb game in the goal and the impact of Anna 
Vyakhireva, Iuliia Managarova and Ana Paula Rodrigues in 
attack.

A week later, Bougeant’s team won even more confidently, 
32:22, to claim their maiden EHF FINAL4 ticket. The game also 

featured the comebacks of two renowned players, as Anna 
Sen had been on a maternity leave and Maya Petrova returned 
from injury.

Rostov have a perfect home record this season, having won 
all seven Champions League matches in Russia. Also, the 
team boast an ongoing five-match winning run, and they have 
remained unbeaten for the last nine games.

Rostov are eager to continue that streak at the EHF FINAL4 in 
Budapest, where they will face last year’s finalists Vardar in 
the semi-final.

‘Getting this far is a historic moment for us. We know how to 
play against Vardar, and we have Siraba Dembele who played 
in Skopje for five years. We will seriously prepare for the 
match,’ said Bougeant, who believes that only the sky is the 
limit for his in-form team.

ARosztov-Don végre megérkezett oda, ahova már évek óta 
próbál: az EHF FINAL4-ba.

Az orosz bajnokcsapat második helyen zárta csoportját és a 
középdöntőben is a második helyen végzett, továbbá a ne-
gyeddöntőben sem jelentett különösebb nehézséget számára 
az FTC-Rail Cargo Hungaria legyőzése.

Az Oroszország déli részéről érkező klub nagyravágyó tervek-
kel rendelkezik, ezért is igazolt le keretébe igazi szupersztá-
rokat, az egyesület legfőbb célja pedig az európai kézilabda 
meghódítása.

Az idei szezont megelőzően, a Rosztov többször is elbukott. 
Két évvel ezelőtt kiesett a negyeddöntőben a CSM Bucuresti 
ellen, majd meglepetésre a következő szezonban csoportja 
utolsó helyén zárt ősszel, bár az EHF-kupa megnyerése részle-
ges vigaszt nyújtott a csapatnak.

Jogosan tarthattak tehát a szurkolók az idény elején egy 
újabb kudarctól, hiszen kedvenc csapatuk nagyon erős né-
gyesbe került, a Győrrel, a Midtjyllanddal és a francia Bresttel 
együtt. Ráadásul a Frédéric Bougeant által irányított csapat 
a versenysorozat elején igencsak erőtlen játékot mutatott, 
hiszen a Brestet csak egy hajszállal győzte le, mielőtt Dániába 
utazott volna.

Ezt követte a címvédő Győr elleni két mérkőzés, és az első 
találkozón sikerrel vette a Rosztov az akadályt, 23-22-es hazai 
győzelmével pedig feladta a leckét a magyar csapatnak a 

győri mérkőzésre, bár az oroszok az idegenbeli összecsapást 
végül 25-23-ra elveszítették. 

Ezt követően már csak két találkozó maradt hátra, egy ide-
genbeli visszavágó a Brest együttese ellen, valamint egy hazai 
mérkőzés a Midtjyllanddal szemben, és Bougeant együttese 
mindkét esetben magabiztos játékot mutatva hat, illetve 
hét gólos győzelmeket aratott, így a Győr mögött a második 
helyen zárt a csoportban.

A középdöntőben szinte hibátlanul teljesített a Rosztov-
Don, hiszen a CSM az NFH és a Krim ellen csupán egy pontot 
hagyott veszni hat mérkőzés alatt. A bukaresti döntetlen már-
már győzelemnek számított, hisz a CSM mind a négy előző 
találkozóját megnyerte az együttes ellen. 

Az 1. csoportban szereplő esélytelenebb Krim és NFH nem 
jelentett veszélyt a Rosztov számára. Az utolsó forduló előtt 
az orosz együttes és a CSM is a második helyért küzdött. A 
rendkívül élvezetes találkozón aratott szűk, 25-24-es hazai 
győzelem végül két pontos előnyhöz juttatta a klubot román 
riválisával szemben.

„Nagyon jó formában van most a csapat, készen állunk har-
colni a végsőkig” – mondta Bougeant a győzelmet követően, 
hangsúlyozva: céljuk a kontinens legjobb együttesévé válni.

A 2016-os negyeddöntő nem sikerült a Rosztovnak, de ezúttal 
a csapat most képes volt arra, hogy legyőzze az akadályokat. 
Az első mérkőzésen, Dabason, a Rosztov 31-29-re győzte le az 

a történelem kapujában

Fontos mérföldkő a Rosztov-Don életében, hogy fennállása során először jutott be 
a Women’s EHF FINAL4-ba. Az orosz csapat folyamatos fejlődést mutatott a szezon 
során, reményt adva szurkolóinak egy újabb európai trófea megszerzésére, miután 
egy évvel ezelőtt az EHF-kupát már elhódította az együttes.
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FTC-t, köszönhetően a kapus Anna Szedojkina kiváló teljesít-
ményének, valamint Anna Vjahirjeva, Julija Manaharova és 
Ana Paula Rodrigues remek támadójátékának.

Egy héttel később még magabiztosabb győzelmet aratott 
Bougeant együttese, 32-22-re győzte le az FTC-t a visszavá-
gón, bebiztosítva ezzel a csapat helyét az EHF FINAL4-on. 
A mérkőzésen volt két nagy visszatérő is: Anna Szeny szülési 
szabadságáról, míg Maja Petrova sérülésből tért vissza.

A Rosztov egyúttal új klubrekordot állított fel ebben a szezon-
ban, mind a hét BL-mérkőzést megnyerte otthon, és veretlen 
maradt az utolsó kilenc találkozón.

A csapat készen áll arra, hogy folytassa ezt a jó sorozatét 
az EHF FINAL4-on Budapesten, ahol a tavalyi döntős Vardar 
ellen lép pályára az elődöntőben.

„Történelmi pillanat számunkra, hogy idáig eljutottunk a soro-
zatban. Tudjuk, miként kell a Vardar ellen játszani, és van egy 
Siraba Dembelénk, aki Szkopjéban játszott öt évig. Komolyan 
készülünk a mérkőzésre” – mondta Bougeant, aki őszintén 
hiszi, hogy a határ a csillagos ég.
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grouP MatChEs / CSoportmérkőzéSek

grouP b / B-CSoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

Győri Audi ETO KC 5  0  1 153 : 126 10

rostov-Don 4  0  2 149 : 138 8

FC Midtjylland 3  0  3 134 : 147 6

Brest Bretagne Handball 0  0  6 132 : 157 0

rostov-Don 26:24 Brest Bretagne Handball

FC Midtjylland 24:21 rostov-Don

rostov-Don 23:22 Győri Audi ETO KC

Győri Audi ETO KC 25:23 rostov-Don

Brest Bretagne Handball 23:29 rostov-Don

rostov-Don 27:20 FC Midtjylland

Main round / középdöNtő

grouP 1 / 1. csoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

Győri Audi ETO KC 8  0  2 281 : 231 16

rostov-Don 7  1  2 266 : 232 15

CSM Bucuresti 6  1  3 282 : 246 13

FC Midtjylland 2  2  6 226 : 251 6

Nykøbing Falster Håndboldklub 2  1  7 240 : 284 5

RK Krim Mercator 2  1  7 243 : 294 5

Nykøbing Falster Håndboldklub 25:29 rostov-Don

rostov-Don 29:22 RK Krim Mercator

CSM Bucuresti 22:22 rostov-Don

rostov-Don 32:22 NFH – Nykøbing Falster Håndboldklub

RK Krim Mercator 26:35 rostov-Don

rostov-Don 25:24 CSM Bucuresti

QuArTer-FinAl / NegyeddöNtő

FTC-Rail Cargo Hungaria 29:31 rostov-Don

rostov-Don 32:22 FTC-Rail Cargo Hungaria

road to Final4 / Út a FINaL4-Ig



rostov players 
Celebrated an 
hIstorIC olympIC tItle 
with Russia in Rio de Janeiro in 
2016. It was Russia’s first ever 
gold medal in any women’s team 
sport at the Olympic Games.

Rostov have the seCond-best 
defensIve reCord of any FINAL4 team, 
conceding 330 goals in the 14 matches of 
the season. Only Győr are better (319).

14 mérkőzés alatt kapott 330 góljával a 
FINAL4-ba jutott csapatok közül a rosz-
tov büszkélkedhet a má-
sodIk legjobb védelemmel,  
csupán a Győr volt hatékonyabb (319).

Rostov right back anna vyakhIreva 
was the youngest ever mvp of 
an Olympic women’s handball tournament, 
at the age of 21 in 2016. Two years later, she 
is Rostov’s top scorer with 63 goals in the 
Champions League 2017/18 so far. 

A Rosztov jobbátlövője, anna 
vjahIrjeva mInden Idők 

legfIatalabb nőI mvp-je 
volt az olimpiai kézilabdatornák 
történetében, amikor 2016-ban 21 

évesen megválasztották. Két évvel 
később, a FINAL4-ig ő szerezte 
csapatában a legtöbb gólt, 63-
at a BL 2017/18-as szezonjában.  

members of rostov’s squad have been 
Crowned world ChampIon: Anna Sedoykina, Ekaterina 
Ilina, Kseniya Makeeva (all 2009 with Russia) Ana Paula Rodrigues 
and Mayssa Pessoa (2013 with Brazil), Siraba Dembele (2017 with 
France).

hat
játékos a rosztov keretéből mondhatja magát 
vIlágbajnoknak: Anna Szedojkina, Jekatyerina Iljina, Kszenia 
Makejeva (2009-ben Oroszországgal), Ana Paula Rodriegues és 
Mayssa Pessoa (2013-ban Brazíliával), valamint Siraba Dembele 
(2017-ben Franciaországgal). 

rostov enter the fInal4 
rIdIng a nIne-game 
unbeaten run, having last suffered 
a defeat in Győr on 6 November, 2017. 
That loss was followed by eight victories 
and one draw.

A Rosztov kIlenC mérkőzéses 
veretlenségI sorozattal 
jutott be a FINAL4-ba, legutóbb 
2017. november 6-án, Győrött veszített. 
A vereséget nyolc győzelem és egy 
döntetlen követte.

six

It Is rostov-don’s fIrst ever appearanCe at the fInal4, 
coming one year after they won the EHF Cup at the end of the 2016/17 season.

az idei a rosztov-don első részvétele a fInal4-ban, 
miután az együttes 2016/17-ben megnyerte az EHF-kupát. 

21
figures

rostov-don tények és adatok

330

Montenegrin right back katarIna 
bulatovIC has won the ehf 
ChampIons league four tImes, 
with three different clubs: 2007 with Slagelse, 
2012 and 2015 with Buducnost, and 2014 with 
Győr. She is one of nine multiple Champions 
League winners at the FINAL4.

a montenegrói katarIna bulatovICs 
négyszer nyerte meg a 
bajnokok lIgáját, három különböző 
klubbal: 2007-ben a Slagelsével, 2012-ben és 
2015-ben a Buducsnoszttal, 2014-ben pedig 
a Győrrel. Ő a kilenc többszörös BL-győztes 
játékos egyike az idei FINAL4-on. 

rosztov-játékos nyert 
olImpIaI bajnokságot 
az orosz válogatottal 2016-ban Rióban, 
ezáltal tagja volt az ország első női olimpiai 
aranyérmes csapatának. 
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VYaKhIreVa
anna

(right back)

At just 23, the all-round player, who can perform on both 
the right wing and right back positions, has achieved a 

lot. She won gold with the russia national team and was 
awarded MVP at the 2016 Olympics. Vyakhireva stems 

from a handball family: father Viktor is a handball coach and 
elder sister Polina Kuznetsova – also a russian international – 
plays for HC Vardar. Born in Volgograd but raised in Togliatti, 

Vyakhireva started her career at Zvezda Zvenigorod before 
moving to Astrakhanochka in 2014. Joining rostov two years 

later was another step forward in her career, and she helped the 
club win the eHF Cup in her first season.

anna vjahirjeva
(jobbátlövő)

a mindössze 23 éves játékos, aki kiválóan teljesít mind jobbszélen, mind 
jobbátlövő poszton, már eddig is komoly eredményekkel büszkélkedhet. 

a 2016-os olimpián aranyérmes lett az orosz válogatottal, egyúttal 
a torna legértékesebb játékosnak is megválasztották. Vjahirjeva 

kézilabdás családból származik: édesapja, Viktor kézilabda-
edző, nővére, polina kuznyecova a Vardar csapatát erősíti. 
Volgográdban született, toljattiban nevelkedett, a zvezda 

zvenyigorodban kezdte karrierjét, mielőtt az asztrahanyocs-
kában folytatta volna 2014-től. két évvel később csatlakozott 
a rosztovhoz, ami egy újabb lépés volt a karrierjében, és első 

szezonjában hozzásegítette csapatát az eHF-kupa elnyeréséhez.

three stars
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barbOSa
(left back)

The experienced left back is in her second season with rostov, after playing 
in Portugal, Spain, romania, Germany and France. Born in Portugal, she 
obtained Spanish citizenship in 2012 and started to play for the Spain 
national team. She wears number 86 as 1986 is her year of birth.

alexandrina cabral barbosa (balátlövő)
a tapasztalt balátlövő már második szezonját tölti a rosztovnál, korábban 
portugáliában, Spanyolországban, Németországban és Franciaországban 
játszott. portugáliában született, 2012-ben megszerezte a spanyol 
állampolgárságot, és ettől kezdve már a spanyol válogatott tagja volt. 
a 86-os mezszámot viseli, mivel 1986-ban született.

alexandrina 
Cabral

Iuliia

(right wing)

rostov’s captain has been a prominent figure in the team since joining 
the club in 2013. Before that, the right wing also had spells at Spartak in 

ukraine and Oltchim Valcea in romania. Born in Dnepropetrovsk, 29-year-
old Managarova played for the ukraine national team until 2014 before 

opting to change citizenship and represent russia. 

julija manaharova (jobbszélső)
a rosztov csapatkapitánya már 2013-as csatlakozása óta kiemelkedő 

szerepet tölt be a csapat életében. korábban a jobbszélső az ukrán 
Szpartakban, valamint a román oltchim Valceaban szerepelt. 

a 29 éves manaharova dnyepropetrovszkban született, 2014-ig játszott 
az ukrán nemzeti csapatban, majd immár orosz állampolgárként új 

hazája színeiben lépett pályára.

MaNagarOVa
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one last shot 
at ehf champions 
league glory
It is now or never for Vardar: the current line-up for 
the Macedonian powerhouse has one final chance to 
lift the trophy of the Women’s EHF Champions League. 
After winning all but one of their matches this season, 
Vardar are a red-hot favourite in Budapest.

Vardar have been part of all five Women’s EHF FINAL4 
events since 2014. After finishing as runners-up last 

season, they have been simply unstoppable throughout the 
current season – with only one defeat.

Vardar's current team will enter the final weekend of 
the season with additional motivation as this is their last 
journey together before they go separate ways in the sum-
mer. The announcement halfway through the season that 
Vardar's current chapter will come to an end might bring out 
the best of the team one more time.

For the first time, Vardar topped their table after the group 
matches, demonstrating superiority against every opponent. 
FTC-Rail Cargo Hungaria, Thüringer HC and Larvik all waved 
the white flag in their matches, home and away, against last 
season’s silver medallists.

In the first three main round matches, Vardar did not hold 
back, as Metz Handball, SG BBM Bietigheim and Buducnost 
were easily beaten.

Only the news regarding the club’s future was able to put 
the team off. Their spirit and the atmosphere among the 
team members were down as Vardar slumped to a 24:22 
defeat at Metz.
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‘It is explainable that we showed some weaknesses but I can 
only say just one thing: the Champions League is happening 
now and we all must show our strength now and focus on 
winning,’ left wing Polina Kuznetsova said.

Apart from that game in Metz, what has been the secret be-
hind Vardar’s convincing performances? Are the team stronger 
than before?

Unlike previous seasons, Vardar maintained the back court 
line and kept a majority of their players. Also, the reinforce-
ment of Kuznetsova and line player Dragana Cvijic joining the 
club has been a crucial factor.

Due to her past performances, Cvijic was not a favourite 
among Vardar fans, but won their hearts shortly after her ar-
rival. This is hardly a surprise, since she is excellent at making 
herself available for passes from the back court as well as 
creating space for her teammates to shoot or break through.

The overall strength of the team put Vardar at the top of the 
EHF journalists’ power ranking. The side led by coach Irina 
Dibirova demonstrated consistency and teamwork, showing 
excellent depth and cohesion throughout the season.

It is not a surprise that, with their performance this season, 
the Skopje-based team have written their name among the 10 
best clubs in Champions League history.

In the quarter-finals, Vardar overcame fierce resistance to 
carve out a late 24:23 win at FC Midtjylland. But in the second 
leg at home, Vardar left their Danish opponents no chance 
and won 32:25 with a true team performance.

What followed after the team’s last home match were lots of 
emotions in front of their red-black army of fans.

‘We knew before this match that it would be a very emotional 
game for us,’ team captain Jovanka Radicevic said. ‘I am happy 
that I was part of Vardar in the previous five years. We all 
wish to finish the season with the trophy so this would be the 
perfect ending of an era.’

A Vardar 2014 óta FINAL4-résztvevő, azaz mind az öt 
eseményen részt vett. A tavalyi szezont ezüstérmesként 

zárta, azóta egyszerűen megállíthatatlan a csapat, az idei 
szezonban 15 győzelem és 1 vereség a mérlege.

A csapat további motivációja a győzelemre, hogy a játékosok-
nak ez az utolsó közös utazásuk a FINAL4-ra együtt, hiszen a 
nyáron máshol folytatják karrierjüket. A szezon derekán ér-
kezett a bejelentés, hogy a Vardar története véget ér, talán ez 
is inspirálhatja a csapatot, hogy a legjobbat nyújtsa a pályán, 
még egyszer, utoljára.

Először tört a csúcsra csoportjában a Vardar, miután hibátla-
nul teljesített minden versenytársa ellen. Az FTC-Rail Cargo 
Hungaria, a Thüringer HC és a Larvik is meglobogtatta a fehér 
zászlót a tavalyi ezüstérmes csapat ellen, a hazai és idegenbe-
li mérkőzéseken egyaránt.

A középdöntő első három mérkőzésén sem kapcsolt vissza a 
Vardar, a Metz Handball, az SG BBM Bietigheim és a Buducs-
noszt ellen is biztos győzelmeket aratott.

Csupán a csapat jövőjével kapcsolatos hírek tudták megtörni 
a jó szereplést. A hír rányomta a bélyegét a játékosok hangu-
latára, ezért is fordulhatott elő, hogy a Metz ellen 24-22-es 
vereséget szenvedett a Vardar.

„Megmagyarázható, hogy mik voltak a gyengeségeink a 
mérkőzésen, de csak egy dolgot mondhatok: most játszunk 
a Bajnokok Ligájában és a legjobb formánkat kell mutatnunk, 
csakis a győzelemre szabad most koncentrálnunk!” – mondta 
a balszélső Polina Kuznyecova.

Eltekintve a Metz elleni vereségtől, mi volt a titka a Vardar 
meggyőző szereplésének? Erősebb a csapat, mint valaha?

Ellentétben a tavalyi szezonnal, a Vardar megtartotta a játé-
kosai többségét, és szintén kulcsfontosságú volt Kuznyecova 
és Dragana Cvijics érkezése is.

Múltbeli ellenfélként Cvijics nem tartozott a Vardar szurko-
lótábor kedvencei közé, de röviddel az érkezését követően, 
kiváló játékával sikerült meghódítania a rajongók szívét. Ez 
egyáltalán nem meglepő, hiszen Cvijics kiválóan alkalmas 
arra, hogy biztos lövőhelyzetet biztosítson csapattársai 
számára.

Kiváló teljesítménye 1. helyre helyezte a Vardart az EHF 
újságírói által készített erőviszony-rangsorában. Bebizonyoso-
dott tehát, hogy az az irány, a következetesség és csapatszel-
lem, amit Irina Dibirova edző képvisel, kiválóan működött a 
szezon során.

az utolsó roham 
a bajnokok ligájáért

Most vagy soha: a macedón Vardarnak az idei az utolsó lehetősége, hogy 
a magasba emelhesse a női Bajnokok Ligája trófeáját. Egy mérkőzés kivételével 
az összeset sikerrel teljesítette a szezonban, ezért a Vardar a végső győzelemnek 
is nagy esélyese.
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Nem meglepő, hogy a jó szereplésnek köszönhetően az 
együttes beírta magát a Bajnokok Ligája történetének 10 
legjobb csapata közé.

A negyeddöntőben a Vardar az utolsó percekben biztosította 
be idegenbeli 24-23-as győzelmét az FC Midtjylland ellen, a 
hazai visszavágón pedig esélyt sem hagyva a győzelemre, 32-
25-ös sikert arattak a macedónok dán ellenfelükkel szemben.

A hazai mérkőzés után a csapat tagjaiban túlcsordultak az 
érzelmek szurkolótáboruk előtt.

„Már a mérkőzés előtt tudtuk, hogy a mai nagyon érzelmes 
mérkőzés lesz számunkra” – mondta Jovanka Radicsevics csa-
patkapitány. „Boldog vagyok, hogy a csapat tagja lehettem az 
elmúlt öt évben. Mindnyájan azt kívánjuk, hogy a BL-trófea 
birtokában fejezhessük be a szezont, amely tökéletes lezárása 
lenne egy korszaknak.”
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grouP MatChEs / CSoportmérkőzéSek

grouP C / C-CSoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

HC Vardar 6  0  0 182 : 147 12

FTC-Rail Cargo Hungaria 4  0  2 183 : 167 8

Thüringer HC 1  0  5 145 : 167 2

Larvik 1  0  5 152 : 181 2

HC Vardar 34:31 FTC-Rail Cargo Hungaria

Thüringer HC 21:29 HC Vardar

Larvik 19:31 HC Vardar

HC Vardar 30:27 Larvik

FTC-Rail Cargo Hungaria 28:29 HC Vardar

HC Vardar 29:21 Thüringer HC

Main round / középdöNtő

grouP 2 / 2. CSoport

 W/GY D  L/V GOALS/GóLOK PTS/PONTOK

HC Vardar 9  0  1 301 : 245 18

Metz Handball 7  0  3 269 : 256 14

FTC-Rail Cargo Hungaria 6  0  4 282 : 265 12

Buducnost 4  0  6 251 : 260 8

Thüringer HC 2  0  8 257 : 282 4

SG BBM Bietigheim 2  0  8 242 : 294 4

HC Vardar 29:23 Metz Handball

SG BBM Bietigheim 26:38 HC Vardar

HC Vardar 31:24 Buducnost

Metz Handball 24:22 HC Vardar

HC Vardar 30:22 SG BBM Bietigheim

Buducnost 25:30 HC Vardar

QuArTer-FinAl / NegyeddöNtő

FC Midtjylland 23:24 HC Vardar

HC Vardar 32:25 FC Midtjylland

road to Final4 / Út a FINaL4-Ig



fI
V

e
vardar have never won the ehf 
ChampIons league trophy, but 
have finished in the top four for five seasons 
running. Will 2017/18 be their year?

a vardar még soha nem nyerte 
meg a bajnokok lIgáját, ám az utóbbi 
öt szezont tekintve valamennyiszer a legjobb 
négy között végzett. Vajon 2017/18 lesz az 
áttörés a klub számára?

figures
hc vardar

Skopje, Vardar’s home city, Is the only one 
to have Celebrated both the men’s 
and women’s ehf ChampIons league 
tItles. Kometal won the Women’s Champions 
League in 2002, and Vardar’s men’s team raised the 
trophy in Cologne in 2017.

Szkopje, a Vardar otthona az egyetlen 
város, amelynek CsapataI mInd a 

férfI, mInd a nőI bajnokok lIgáját 
megnyerték már: 2002-ben a nők 

között a Kometal, 2017-ben pedig Kölnben 
a Vardar férficsapata ért a csúcsra. 

four hundred and eighteen

one

vardar sCored the most goals of any fInal4 team thIs season, reaching an 
impressive tally of 418 to make theirs the most effective attack of the top four. Last season, at the end of the main 
round they had scored even more – 451.

négyszÁztizennyolc
a vardar szerezte a fInal4-ba jutott Csapatok közül a legtöbb gólt, 418-at.  
Az elmúlt szezonban a középdöntő végéig még többször, 451 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. 

The Macedonian champions are makIng theIr 
fIfth straIght appearanCe at the 
ehf fInal4 In budapest. They are the 
only team that has qualified for every FINAL4 
tournament since the format was introduced in 
2013/14.

Öt
A macedón bajnok az egyetlen csapat, amely 
a FINAL4 bevezetése, azaz a 2013/14-es szezon 
óta minden alkalommal, tehát ötször Is 
bejutott a budapestI végjátékba. 

vardar CoaCh IrIna dIbIrova Could 
beCome the  fIrst woman  ever to wIn the 
ChampIons league as a player (2005 wIth 
slagelse, 2008 wIth zvezda) and as a CoaCh. 
In the Men’s EHF Champions League, Talant Dujshebaev has 
already taken this record (1994 as a player of Santander; 2006, 
2008 and 2009 as a coach of Ciudad Real, 2016 with Kielce).

egy
a vardar edzője, IrIna dIbIrova lehet az első 
nő, akI játékosként (2005 – slagelse, 2008 – 
zvezda) és edzőként Is megnyerI a bajnokok 
lIgáját. A férfiaknál Talant Dujshebaev már megszerezte ezt 
a dicsőséget, hiszen 1994-ben a Santander játékosaként nyert, 
majd edzőként 2006-ban, 2008-ban és 2009-ben a Ciudad 
Reallal, 2016-ban pedig a Kielcével. 

vardar won all theIr matChes exCept one thIs season, with the only loss out of 
14 matches coming against Metz Handball, 22:24, in the main round. 

a vardar egy mérkőzés kIvételével valamennyI találkozóját megnyerte 
a szezonban, a 14 meccsből egyedül a Metz ellen veszített, a középdöntőben 24-22-re.

tények és adatok
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leYNaud
amandine

(goalkeeper)

three stars

After joining Vardar in 2013, leynaud has established herself 
as the side's number one goalkeeper. ‘Doudou’ excels in 

one-on-one situations and stopping shots from a distance. 
Closing angles for wingers is an additional quality. Her out-
standing performance at the World Championship 2017 in 

Germany helped France win gold.

amandine leynaud
(kapus)

Leynaud 2013-ban csatlakozott a Vardarhoz és 
rövidesen az első számú kapussá vált. „doudou” 
kiválóan teljesít a ziccerek védésénél, és klasszis 

a távoli lövések megállításában is, ugyanakkor 
a szélsőlövéseknél sem jön zavarba. kiemelkedő 

teljesítménye a 2017-es németországi világbaj-
nokságon aranyéremhez vezette csapatát.
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CVIjIC
dragana

(line player)

She might still be missing the eHF Champions league 
trophy in her silverware collection but, since 2014, Penezic 
has been the biggest nightmare of Vardar’s opponents’ 
goalkeepers. it is no surprise that Penezic shared first 
place on the Champions league 2014/15 top scorers list 
with Cristina neagu, when both netted 102 times. This sea-
son she has led the Macedonian champions to 13 victories 
in 14 matches, scoring 82 goals ahead the eHF FinAl4. The 
left back is also a key player for the Croatia national team, 
and holds several medals from Croatian, Slovenian and Mace-
donian championships.

andrea penezic (balátlövő)
éremgyűjteményéből még mindig hiányzik a BL-trófea, de 2014 óta, mióta penezic 
a Vardar gárdáját erősíti, minden ellenfél kapusainak rémálmává vált, és ezért az sem 
meglepő, hogy penezic és Cristina Neagu megosztozott a Bajnokok Ligája góllövőlistá-
jának első helyén a 2014/15-ös szezonban, miután mindketten 102 alkalommal találtak 
be a riválisok kapujába. a macedón bajnok ebben a szezonban 14 mérkőzésen 13 győ-
zelmet aratott, penezic pedig 82 gólt szerezett a FINaL4-ig. a balátlövő kulcsjátékos 
volt a horvát nemzeti válogatottban is, és számos éremmel büszkélkedhet a horvát, 
a szlovén és a macedón bajnokságából.

andrea

PeNezIC
(left back)

Arguably the line player who is the hardest to stop, Cvijic has given Vardar 
additional firepower this season and contributed 54 goals. With her arrival, 

the Macedonian champions have been able to deploy a more aggressive 
defence. Cvijic won the Champions league in 2012 and 2015 with her 

former club, Buducnost.

dragana cvijics (beálló)
Vitathatatlanul Cvijics a legnehezebben megfékezhető játékosa a csapat-

nak, ezen felül 54 gólt szerzett ebben a szezonban, továbbá érkezésével 
kemény és határozott védekezés valósult meg a Vardarnál. Cvijics előző 

csapatával, a Buducsnoszttal már kétszer is örülhetett BL-trófeának, 2012-
ben és 2015-ben.
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 numbers,
numbers szÁmok, szÁmok, szÁmok…

Who breaks which record at the Women's EHF FINAL4 2018?
Ki dönt rekordot a Women’s EHF FINAL4-ban?
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08/12/2000
Afentáler Sára
Győri Audi ETO KC

AFenTÁler Sára Győri Audi eTO KC 08/12/2000
PÁl Tamara Győri Audi eTO KC 01/09/2000
Jovana MiCeVSKA  HC Vardar 26/07/2000
VArGA emőke  Győri Audi eTO KC 09/03/2000
FODOr Csenge Győri Audi eTO KC 23/04/1999

162 cm
Anna Vyakhireva
Rostov-Don

anna VYAKHireVA rostov-Don 162 cm
FODOr Csenge Győri Audi eTO KC 166 cm
Aneta uDriSTiOiu CSM Bucuresti 166 cm
Marina SuDAKOVA rostov-Don 166 cm
nathalie HAGMAn CSM Bucuresti 167 cm

05/01/1979
inna Suslina
HC Vardar

inna SuSlinA HC Vardar 05/01/1979
Paula unGureAnu CSM Bucuresti 30/03/1980
elena SliVinSKAYA rostov-Don 09/05/1980
Alina iOrDACHe CSM Bucuresti 22/03/1982
iulia CureA CSM Bucuresti 08/04/1982

189 cm
Kiss Éva
Győri Audi ETO KC

KiSS Éva Győri Audi eTO KC 189 cm
Andrea PeneZiC HC Vardar 186 cm
line JÖrGenSen CSM Bucuresti 186 cm
elena SliVinSKAYA rostov-Don 186 cm
Katarina BulATOViC rostov-Don 186 cm
eduarda AMOriM Győri Audi eTO KC 186 cm

YOuNgeSt / LegFiataLaBBak

ShOrteSt / LegaLacsonyaBBak

OldeSt / LegidőseBBek

talleSt / LegmagasaBBak

PlaYerS bY COuNtrIeS / játékosok országok szerint

ruS
15

huN
8

rOu
7

MKd
6

fra
5

MNe
4

NOr
4

CrO
3

Srb
3

SWe
3

bra
2

deN
2

eSP
2

Ned
2

blr
1

Cze
1

ger
1

SlO
1

uKr
1
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 25 years women’s
  ehf champions league Quiz!

A női Bajnokok Ligája 25 éve - kvíz

1. How many teams have won the trophy in their first ever 
Women’s EHF Champions League season?

Hány csapat nyerte meg a női eHF Bajnokok ligáját már az első 
részvétele alkalmával?

 A - 1 B - 2 C - 3 D - 4

2. Which city is the only one to host a Women’s and a VELUX 
EHF Champions League winner?

Melyik város mondhatja el magáról, hogy otthona egykori női 
és VeluX eHF Bajnokok ligája-győztes csapatnak egyaránt?

 A - Veszprém B - Kiel

 C - Skopje  D - Barcelona

3. How many nations have been represented by the 24 
Women’s EHF Champions League winners so far?

Az eddigi 24 női eHF Bajnokok ligája-szezon során összesen 
hány ország csapata nyerte meg a sorozatot? 

 A - 9 B - 11 C - 13 D - 15

4. Which former Women’s EHF Champions League winners 
won the first ever match of this competition on 25 September 
1993? 

Melyik későbbi női eHF Bajnokok ligája-győztes csapat 
játszotta a sorozat első mérkőzését 1993. szeptember 25-én?

A - Hypo Niederösterreich B - Podravka Koprivnica

C - Dunaferr D - Mar Valencia

5. How many clubs have won the Women’s EHF 
Champions League more than once?

Hány klub nyerte meg többször is a női eHF Bajnokok 
ligáját?

 A - 2 B - 4  C - 6 D - 8

6. Which two players share the record of six Women’s 
EHF Champions League titles?

Melyik két játékos csúcstartó a női eHF Bajnokok 
ligája történetében 6-6 győzelemmel?

A - Ausra Fridrikas and / és Bojana Popovic  
B - Katrine Lunde and / és Bojana Popovic  
C - Katarina Bulatovic and / és Ausra Fridrikas  
D - Katarina Bulatovic and / és Görbicz Anita  

When was the first Women’s EHF FINAL4 in Budapest?

7. Melyik évben került sor az első Women’s eHF 
FinAl4-ra Budapesten?

A - 2012 B - 2013 C - 2014 D - 2015
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COrreCt ansWers

helYeS VálaSzOK:

1.

D – Hypo Niederösterreich in 1993/94, Dunaferr in 1998/99, 
Zvezda Zvenigorod in 2007/08 and CSM Bucuresti in 2015/16.

A Hypo niederösterreich  1993/94-ben, a Dunaferr 1998/99-ben, 
a Zvezda Zvenigorod 2007/2008-ban és a CSM Bucuresti 2015/16-ban.

2.

C - Kometal (women) won the trophy in 2002, the Vardar (men) in 
2017.

a nőknél a Kometal nyert 2002-ben, a férfiaknál a Vardar 2017-ben.

3.

B - Austria, Croatia, Spain, Hungary, Slovenia, FYR Macedonia, 
Denmark, Russia, Norway, Montenegro, Romania.

Ausztria, Horvátország, Spanyolország, Magyarország, Szlovénia, 
Macedónia, Dánia, Oroszország, norvégia, Montenegró, románia.

4.

D - Valencia beat Reykjavik 26:16.

a Valencia, a reykjavikot győzte le 26:16-ra. 

5.

C - Hypo Niederösterreich (AUT/4), Krim Ljubljana (SLO/2), Slagelse 
(DEN/3), Viborg (DEN/3), Buducnost (MNE/2), Győr (HUN/3)

6.

A - Ausra Fridrikas (Hypo 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1999/2000; 
Slagelse 2003/04, 2004/05) and / és Bojana Popovic (Slagelse 
2003/04, 2004/05, 2006/07; Viborg 2008/09, 2009/10; Buducnost 
2011/12).

 
7.

C - the Papp László Arena in Budapest has been hosting the event 
since 2014.

2014 óta a Papp László Budapest Sportaréna az esemény helyszíne. 

8. D - the Romanian-born goalkeeper won with Krim in 2001 and 
2003 and Kometal Skopje in 2002.

A román kapus a Krimmel 2001-ben és 2003-ban, a Kometal 
Szkopjéval 2002-ben győzött.

9.

C - Győr only missed the semi-finals in 2014/15.

A Győr mindössze 2014/15-ben hiányzott az elődöntőből.

10.

D - the aggregate result was 54:54, with Buducnost taking the title 
on away goals: they lost 29:27 in the away match before winning 
27:25 in Podgorica.

összesítésben 54:54 volt az eredmény, a Buducnost idegenben 
dobott több góllal nyert: 29-27-re kikapott idegenben, majd 27-25-
re győzött Podgoricában.

11.

C - the Győr line player was among the three finalists of ‘Holland’s 
Next Top Model’ on Dutch TV channel RTL 5 in 2008.

a Győr beállója az első három helyezett között volt a “Hollandia 
következő topmodellje” című műsorban a holland rTl5-ön 2008-
ban.

 
12.

A - but Buducnost (281:183 points) only hold a five-point lead over 
Győr (276:92).

a Buducsnosztnak (281 pont) mindössze öt pont az előnye a Győrrel 
szemben (276 pont). 

8. Who is the only player to have won the Women’s EHF 
Champions League three years in a row?

Ki az egyetlen játékos, aki három egymást követő évben is 
győztes csapat tagja volt a női eHF Bajnokok ligájában?

 A - Cristina Neagu B - Katrine Lunde

 C - Bojana Popovic D - Luminita Dinu

9. In the last 12 seasons, how many times have Győri Audi ETO 
KC reached at least the Women’s EHF Champions League Semi-
finals? 

Az elmúlt 12 szezon során hány alkalommal jutott be a női eHF 
Bajnokok ligája elődöntőjébe a Győri Audi eTO?

 A - 9 B - 10 C - 11 D - 12

10. Which two-leg final under the old Women’s EHF Champions 
League format was decided only on away goals?

A korábbi lebonyolítás során a női eHF Bajnokok ligája 
oda-visszavágó rendszerű fináléi közül melyiken döntött a 
győzelemről az idegenben szerzett gólok száma?

A - Dunaferr vs Krim in 1998/99 
B - Slagelse vs Togliatti in 2006/07 
C - Larvik vs Itxako in 2010/11 
D - Győr vs Buducnost in 2011/12

11. Which player at the Women’s EHF FINAL4 2018 was once a finalist 
on a reality TV show about modelling in her home country?

A Women’s eHF FinAl4 2018-on részt vevő játékosok közül ki 
szerepelt hazája divatmodellek versengését bemutató televíziós show-
műsorában?

A - Ekaterina Ilina (Rostov/RUS)  B - Jovanka Radicevic (Vardar/MNE) 
C - Yvette Broch (Győr/NED)   D - Isabelle Gulldén (Bucuresti/SWE)

12. Which club are leading the all-time Women’s EHF Champions 
League ranking?

Melyik klub vezeti a női eHF Bajnokok ligája örökranglistáját?

 A - Buducnost Podgorica B - Győri Audi ETO KC

 C - Hypo Nioederösterreich D - Larvik HK
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icy experiences 
on the volga

25 years of Women’s EHF Champions League have written innumerable stories. 
Stories of winners, stories of defeat, and stories that underline the incredible 
memories that the competition has created and still creates. Just like this one 
of former German’s women's champions Trier and their journey to Russia.

Megszámlálhatatlan történet színesíti a női EHF 
Bajnokok Ligája 25 éves történelmét. Történetek 
győztesekről és vereségekről. No és történetek, 
amelyek tovább erősítik a versenysorozat hihetetlen 
emlékeit. Egy közülük a német Trier csapatának 
egykori oroszországi útjának históriája.

Frankfurti repülőtér, 2004. január 9., 14:00: Az út kezdete az 
ismeretlenbe, amely aztán vereséggel, ám felejthetetlen em-

lékekkel sorával zárul a német bajnokcsapat, a DJK /MJC Trier 
számára. A klub történetének első idegenbeli Bajnokok Ligája 
mérkőzése – Európán belül olyannyira keleten, amennyire csak 
lehetséges. Az úticél Toljatti volt, többezer kilométerre. A Volga-
folyó déli részén fekvő városba történő három napos túráról 
31-24-es vereséggel tért haza a Trier, és a csapat nem csupán a 
táj fagyos éghajlatáról szerzett tapasztalatokat, hanem arról is, 
hogy Oroszországban minden egy kicsit nagyobb.

jeges kalandok 
a volga-folyón

Frankfurt Airport – 9 January 2004, 14:00 hrs: The beginning of a 
journey into the unknown, which would end in defeat and create 

unforgettable memories for German women’s champions DJK / MJC 
Trier. The first EHF Champions League away match in the history of 
the club took them as far east as it gets. The Russian city of Togliatti, 
several thousand kilometres away, was the destination. The three-
day trip to south Volga, which ended with a 24:31 defeat for Trier, 
provided the team not only with an impression of the cold, but also 
that everything in Russia is just a little bit bigger.

‘It is cold’ became a phrase of symbolic character. Even during the 
transfer in Moscow, their headwear was put to the test, though the 
Russians' large fur hats were a source of amusement at first. Later, 
as the first of the ears began to freeze, everyone started to get a bit 
jealous of those clothed in fur. -26 degrees Celsius was the record on 
the thermometer in Togliatti during the three-day visit — but the winds 
made -26 feel like -35 degrees!

After arriving at Moscow's Sheremetyevo Airport and, in Russian 
terms, passing through a rather quick passport control, it was on to the 
bus to Terminal 2 for inland flights. The two-hour flight to Samara was 
in a Tupolev machine whose, if you dared to ask, year of construction 
took your breath away. The view out of the window showed only one 
thing: never-ending landscapes, snow, ice and the occasional habitat.
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Crossing the frozen Volga

Samara – 10 January 2004, 1:00 hrs: The team landed in Samara 
with temperatures of -15 degrees Celsius. In the unheated 

airport bus, in which some windows were also missing, there was 
black ice on the floor. On the steel poles, used to signal ‘stop’, 
there were icicles hanging. The adventure continued by bus on 
never-ending, dead straight roads and icy streets. ‘One can’t even 
start to imagine the true expanse of this country’ is the unanimous 
opinion across Russia, where the longest domestic flight from Mo-
scow to the last corner of Siberia covers a distance of over 11,000 
kilometres.

After travelling along kilometres of straight roads, the team arrived 
in Togliatti, a satellite town named after an Italian socialist. Since 
1996, the car makers Lada, with a kilometre-long factory on the 
edge of the city, have shaped the city and consistently employed 
120,000 people.  

The style of the architecture is reminiscent of the socialist years, 
with mainly enormous and concrete slab buildings, one after the 
other. But thanks to Lada, Togliatti is not poor. On every corner 
something is being built, the concrete slabs are making way for 
softer and modern buildings – of the same size. Everyone strives to 
‘keep up with the Joneses’, kitting themselves out with the latest 
state-of-the-art possessions and accessories: modern architecture, 
Western-orientated shopping centres, the newest mobile phones.

The Trier squad resided in the sport hotel Olymp, integrated into 
a large, highly modern sports complex, financed and maintained 
by Lada. And the Russian hosts showed their guest the proverbial 
hospitality. In the meantime, the clock reaches 3:30am, but food 
and drink continue to flow. At 4am it is time to say ‘good night’.

Only a few hours later it is time to get up and take a tour of 
Togliatti. A new orthodox church, a shopping centre – and then 
came the moment that the team from Trier still raves about – the 
crossing of the fully frozen Volga that is seven kilometres wide. 
The players Silke Meier and Kathrin Scholl were afraid that the ice 
would crack as they heard it grumble beneath the weight of the 
bus – they felt like Amundsen discovering the South Pole.

„Hideg van” – közmondásossá vált ez a mondat. A téli sapká-
ról már a moszkvai átszállás során élményeket szerezhetett a 
csapat, bár a hagyományos szőrmesapkás orosz viselet először 
még szórakoztatónak tűnt. Később aztán, amikor a csapat tag-
jainak fázni kezdett a füle, mindenki féltékennyé vált a kucsmát 
viselő helyiekre. A három napos utazás során a leghidegebb 
órákban a hőmérő higanyszála mínusz 26 fokig süllyedt, ám 
a szél miatt mindezt mínusz 35 foknak tűnt!  

A seremetyevói repülőtérre való megérkezést, és egy orosz 
ér telemben vett rövid útlevél-ellenőrzést követően busszal szállí-
tották az együttest a 2-es terminálra, a belföldi járatokhoz. A két 
órás, Szamarába vezető utat egy Tupoljev típusú géppel tették 
meg a németek, és a jármű életkora hallatán mindenkinek, aki 
egyáltalán meg merte kérdezni a gyártási évet, elakadt a szava. 
A repülőút során az ablakból kitekintve a táj mindenütt ugyan-
olyannak tűnt: véget nem érő, havas-jeges puszta látszódott.

Átkelés a befagyott Volgán

Szamara – 2004. január 10., hajnali 1 óra: A csapat mínusz 15 
fokban landolt Szamarában. A fűtetlen repülőtéri busz-

nak, amelynek néhány ablaka is hiányzott, a padlózatát is jég 
borította. A leszállást jelző acél-alkalmatossággokról jégcsapok 
lógtak. A kalandok aztán véget nem érőnek tűnő, egyenes, 
kihalt és jeges utakon folytatódtak. „Akik nem ismerik, el sem 
tudják képzelni, mekkora ez az ország” – hangzik a névtelen 
vélemény Oroszországról, ahol a leghosszabb belföldi repü-
lőjárat Moszkvából Szibéria utolsó sarkáig több mint 11 ezer 
kilométert ölel át. 

Hosszú zötykölődést követet követően a csapat megérkezett 
Toljattiba, a peremvárosba, amely egy olasz szocialista után 
kapta a nevét. 1996 óta a Lada-üzem kilométer hosszú gyár-
épületei sorakoztak a város szélén, amelyek 120 ezer embernek 
adtak munkát. 

A városkép a szocialista évekre emlékeztetett, óriási lakótele-
pekkel. A betonházak dzsungelében egyik monstrum követte 
a másikat, a Lada-gyárnak köszönhetően azonban Toljatti nem 
szegény. Minden sarkon építkeztek, a paneleken kívül kelle-
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Fő profilunk az építőipari kivitelezés, melyen 

belül egyaránt foglalkozunk mély, és 

magasépítési feladatok megvalósításával. 

Munkáink során kiemelt figyelmet fordítunk 

arra, hogy a keletkező nem veszélyes hulladékot 

újrahasznosítsuk, azt másodnyersanyagként 

felhasználjuk. A szakterületeken végbemenő 

folyamatos fejlődés arra ösztönöz minket, hogy 

az elérhető legjobb eszközök alkalmazásával, a 

legmagasabb színvonalon, hosszú távra 

biztosítsuk az általunk kínált megoldások 

szakszerűségét. Kiemelten fontos számunkra, 

hogy tevékenységeink minimálisan terheljék 

környezetünket, ezáltal is megóvva természeti 

értékeinket.

Telefon: +36-46/532-233  E-mail: mentok@t-online.hu

Mento Környezetkultúra K.
Székhely: 3527 Miskolc, Besenyõi u. 26.  Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 514.

A MENTO Környezetkultúra Kft. Magyarország 

egyik legjelentősebb, hulladékgazdálkodással 

foglalkozó társasága. Cégünk több, mint egy 

évtizede foglalkozik környezetvédelemmel, nem 

veszélyes települési szilárdhulladékok, illetve ipari 

hulladékok kezelésével és ártalmatlanításával.

Alapelvünk, hogy Megbízóink igényeit kimagasló 

szakmai színvonalon és a legmagasabb minőségi 

követelményeknek megfelelően a környezettel 

összhangban lássuk el. A MENTO Környezetkultúra 

Kft. munkatársai egyedi igényekre specializálódott, 

professzionális, korrekt, odaadással dolgozó 

szakemberek. Komplett műszaki- előkészítési 

csoporttal, műszaki vezetőkkel, építésvezetőkkel, 

műszaki ellenőrökkel és környezetmérnökökkel 

állunk partnereink rendelkezésére. 

Then the match – a Russian folksinger provided the entertain-
ment, the hall was sold out. Trier did not stand a chance. After the 
defeat came the banquet. All sides stressed the good relationship 
of the two teams. ‘We thank you for the great hospitality’ said 
Trier delegation leader, Martin Rommel, raising his glass of vodka. 
Nazdarovye! – Cheers! 

A day later and it was time to say goodbye to a cold, colossal coun-
try. Or as coach Dago Leukefeld said: ‘Here everything is bigger 
than elsewhere; the city, the fields – and also the handball players’.

mesebb és modernebb - bár egyforma méretű – épületeken is 
dolgoztak. A város azon igyekszik, hogy a társadalmi elvárások-
nak megfelelően meglegyen mindene, amit a kor megkövetel: 
modern házak, nyugati-típusú bevásárlóközpontok, a lakosok 
pedig a legújabb mobiltelefonokkal járkálnak kezükben.  

A trieriek az „Olymp” névre hallható sporthotelben laktak, amely 
egy modern sportközpont részeként szállásolta el vendégeit, a 
Lada-gyár támogatásával. Az orosz házigazdák közmondásos ven-
dégszeretettükkel fogadták a csapatot. Bár már hajnali fél négy 
felé járt az idő, étel még akadt bőven, folyt az ital, majd 4 órakor 
végre az orosz vendéglátók is nyugovóra tértek.   

Néhány órával később azonban már újra talpon kellett lenni, hi-
szen városnézést szerveztek Toljattiba. Az új ortodox templom és 
a bevásárlóközpont meglátogatása után következett az a momen-
tum, amelyről a mai napig meséknek a trieriek: átkelés a hét kilo-
méter széles befagyott Volgán. Több játékos, például Silke Meier 
és Katrin Scholl is rettegtek, amikor a busz kerekei alatt csak úgy 
ropogott a jég, hiszen féltek, hogy beszakad alattuk – úgy érezték 
magukat, mint Amundsen, amikor a Déli-sarkot hódította meg. 

A mérkőzésen aztán telt ház és a szórakoztató programot biz-
tosítandó egy orosz népdalénekes fogadta a vendégcsapatot, 
amely esély nélkül játszott. A vereség után banketten vettek részt 
a játékosok. Mindkét fél a kölcsönös jó kapcsolatot emlegette: 
„Szeretnénk megköszönni a remek vendéglátást!” – mondta a Tri-
er csapatvezetője, Martin Rommel, emelve vodkával teli poharát. 
Nazdarovje! – Egészségünkre!  

Egy nappal később eljött a búcsú ideje ettől a hideg, óriási 
országtól. Ahogy Dago Leukefeld edző fogalmazott: „Itt minden 
nagyobb, mint máshol; a város, a terek – és a kézilabdázók is.”
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It is not difficult to find nice places in Hungary’s capital, 
but squeezing it all into a 36-hour time limit might be a challenge. 
Let's look at the ‘must see’ places in this majestic city.

frIday 
5:00 pm
Make the first stop on your adventure in Budapest Heroes' Square 
(Hősök tere), where you can not only get a slice of Hungarian history, 
but also take part in ‘The Day of Hungarian Handball’ – including the 
meet and greet with the stars of Women’s eHF FinAl4 and watch 
the Junior FinAl4 matches.

8:00 pm
Walk along Andrássy Street or take the underground and you can 
easily get to the Hungarian State Opera House (Magyar Állami 
Operaház), which is surrounded by nice restaurants.

9:00 pm
After the sun goes down, Budapest turns into a sparkling treasure box. 
Walk up Gellért Hill (or take a bus/taxi) and you will find yourself at 
the Citadella, with one of the most beautiful views around. Be sure to 
take some wine with you, and just relax on a bench. Time will fly by.

saturday
10:00 am
Start your day at the Great Market Hall (1093 Budapest, Vámház 
Blvd. 1-3.), which does not only give you the chance to get acquainted 
with Hungarian food and culture, you can also pick up some 
souvenirs or eat a delicious breakfast.

11:30 am
Take a stroll along Váci Street, which is the most famous shopping 
street for tourists.

12:30 pm
At the end of Váci Street you will reach Vörösmarty Square – the 
official square for the Christmas Market in Budapest. At this time of the 
year it becomes a square of terraces with several restaurants for lunch.

2:00 pm
After lunch, it is always nice to have a walk. If you check the map, 
you can easily see how close you are to the Chain Bridge. Walk 
to the Buda side, turn left and you will find yourself in one of the 
newest parts of Budapest, the Várkert Bazár. It is right by the 
Danube river, and a great place to take some photos.

4:00 pm
Walk along the river (north) and you will soon find yourself at the 
Margaret Bridge. It connects Buda and Pest, and you can enter 
Margaret island from the middle. It is one of the most famous 
running spots in the city.

7:00 pm
Arriving back in the city centre, you can find several restaurants 
near Deák Ferenc Square. There you will start experiencing the 
energy of the city by night.

9:00 pm
It is worth taking a walk by the river (close to the Chain Bridge) 
when the lights are on. Trust us!

10:00 pm
Returning to Deák Ferenc Square, you will easily find Gozsdu udvar 
(just ask anyone nearby), which is the perfect place to spend your 
last night. Several bars and party places are waiting for you.

sunday
10:00 am
Budapest has several brunch events on Sundays, which are worth 
checking out. Just give it a quick Google.

We really hope these 36 hours will have a big place in your heart.

36 hours in the women's 
ehf final4 2018 host city – 
budapest
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16:00
Észak felé sétálva a folyó partján hamar látni lehet a Margit hidat, 
amely nem csak Budát és Pestet köti össze, de a közepénél a Margit-
sziget bejáratához érünk. Ez a város egyik legnépszerűbb futóhelye. 

19:00
Visszaérve a központba, a Deák Ferenc tér környékén rengeteg ét-
terem közül válogathatunk. Ott már megtapasztalhatjuk a város esti 
forgatagának energiáját.

21:00
Az esti fényekben mindenképpen érdemes végig sétálni a Duna-par-
ton (a Lánchíd közelében). Ezt bizton állítjuk.

22:00
Ismét a Deák Ferenc térre visszasétálva könnyedén meg lehet találni 
a Gozsdu udvart (minden járókelő segít), amely egyértelműen a 
legjobb választás az itt-tartózkodásunk záró estéjén. Rengeteg bár és 
bulihely várja az odaérkezőket. 

vasárnap
10:00
Budapest vasárnapoként rengeteg brunch-típusú programot kínál, 
érdemes a neten érdeklődni az aktuális lehetőségekről. 
Szívből bízunk benne, hogy ez az 36 óra igazán különleges helyet kap 
az ide látogatók szívében.

péntek
17:00
A budapesti kaland első lépéseként érdemes kilátogatni a Hősök teré-
re, ahol a hatalmas emlékműnek köszönhetően kaphatunk egy szele-
tet a magyar történelemből, miközben A Magyar Kézilabdázás napja 
számtalan kézilabdás programot kínál, közte a Women’s eHF FinAl4 
sztárjaival való találkozót, valamint a Junior FinAl4 elődöntőit. 

20:00
Végigsétálva az Andrássy úton (vagy kisföldalattival haladva) könnye-
dén eljutunk a Magyar Állami Operaházhoz, mellette pedig nagyon 
kellemes hangulatú éttermek várják az oda érkezőket. 

21:00
Naplemente után Budapest egy kivilágított kincsesdobozzá alakul át. 
A Gellérthegyre felsétálva (persze lehet busszal és taxival is menni) a 
Citadellán találja magát az ember, ahol a világ egyik legszebb élmény-
ében lehet része. Érdemes bort is vinni magunkkal, és csak leülni egy 
padra. Ezen a helyen egyszerűen repül az idő. 

szombat
10:00
Ha a napot a Központi Vásárcsarnokban kezdjük (IX. kerület, Vámház 
krt. 1-3.), nem csupán közelebb kerülhetünk a magyar kultúrához és 
konyhához, de az otthon maradt szeretteinknek is tudunk venni né-
hány ajándékot. Akár reggelizni is lehet itt, ha esetleg a szállodában 
elmaradt volna.

11:30
Érdemes végiggyalogolni a Váci utcán, amely a turisták kedvenc 
bevásárló utcája.

12:30
A Váci utcából nyílik a Vörösmarty tér, a legnagyobb magyarországi 
karácsonyi vásár helyszíne, de az év ezen hónapjaiban a „teraszok-te-
révé” alakul át, számos kiülős étteremmel, amely kiváló helyszín egy 
jó hangulatú ebédre.

14:00
Mindig nagyon kellemes egy ebéd utáni séta. A térképen látni, milyen 
könnyedén el lehet innen jutni a lánchídhoz. Átsétálva a hídon, a 
budai oldalon érdemes balra fordulva meglátogatni Budapest egyik 
legújabb részét, a Várkert Bazárt. Közvetlenül a Dunánál van, igazán 
kitűnő hely fotókat készíteni. 
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36 óra a Women’s  
ehf fINal4 helyszínén –  
budaPeSteN

Igazán nem nehéz feladat szép helyeket 
találni Magyarország fővárosában, a 36 
órás időkorlát azonban már jelenthet 
némi kihívást. Nézzük, miket „muszáj” 
látni ebben a fenséges városban.



For the second time, after the successful debut in 2017, 
the handball festival in Budapest will last three days. 

Before Europe's four best women's club teams take the 
court in Papp László Budapest Sportaréna on Saturday and 
Sunday, the Junior FINAL4, organised by the Hungarian 
Handball Federation, will take place. Four women’s na-
tional Under 20 teams get the opportunity to experience 
a taste of what it is like to play at the very top.

Title holders Hungary and Russia – nations also repres-
ented by two clubs participating at the Women’s EHF 
FINAL4 – as well as Montenegro and Slovenia will take part 
in the invitational tournament. While the two semi-finals, 
Russia vs Montenegro and Hungary vs Slovenia, will be 
played on the Friday, the final matches will take place 
in Papp László Budapest Sportaréna on Saturday. At 
20:30 hrs, straight after the second semi-final, the Junior 
FINAL4 Final will be played.

Make sure you stay in your seats on Saturday to support 
Europe’s next handball generation when the final game of 
the Junior FINAL4 throws off.

a juniorok is az arénában!

2017 után ismét három napos a május kézilabda-fesztivál Buda-
pesten: amíg szombaton és vasárnap Európa négy legjobb 

női csapata küzd meg egymással a Papp László Budapest Sportarénában, 
a Magyar Kézilabda Szövetség szervezésében pénteken és szombaton 
négy 20 éven aluli junior csapat is megtapasztalhatja, milyen a legjobbak 
szintjén játszani. 

A 2017-es győztes Magyarország, valamint Oroszország női junior váloga-
tottjai – akárcsak a két ország klubképviselői a Women’s EHF FINAL4-ban 
– továbbá Montenegró és Szlovénia korosztályos nemzeti együttese vesz-
nek részt a Junior FINAL4-on. Az orosz-montenegrói és a magyar-szlovén 
elődöntőkre pénteken (e magazin nyomdába adása után) került sor, a 
helyosztókat a Papp László Budapest Sportarénában játsszák a csapatok. 

Szombaton 20:30-kor, rögtön a második elődöntő után jön a Junior 
FINAL4 döntője. Maradjon tehát Ön is az Arénában az elődöntőket 
követően, hogy lássa az európai kézilabda következő generációját pályára 
lépni a Junior FINAL4 első helyéért!

youth teams 
in the arena!
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ULTIMATE
Completely controlled bounce. Extreme durability. 
Optimal roundness. Perfect grip and soft feel.

Official match ball of the WOMEN’S EHF Champions League.

select-sport.com




