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Röplabda
SzoESE - Haladás VSE-Sportiskola 0-3
„Mucsi Péter a Haladás vezetőedzője: A találkozó elejét kicsit túlizgultuk. Ezt 
részben annak is köszönhettük, hogy az U23-as Európa-bajnokság miatt átme-
netileg a POTE tornatermében kellett készülnünk, illetve egy ilyen rangadónak 
mindig egy különleges varázsa van. A görcsösséget legyőzve aztán sikerült az el-
tervezett taktikát alkalmazniuk a lányoknak, ennek köszönhető a győzelmünk.” 
Forráss: Frisss.hu

Kézilabda 
Haladás VSE – Szentendrei NKE 36:36 (18:19)
Szoros mérkőzésnek lehettünk tanúi a 20. NB1/B-s kézilabda rangadón. Ha-
zai pályán fogadtunk a Szentendre csapatát és sikerült megszereznünk a tava-
szi szezon első pontját.
Hamar Zoltán: „Most meg vagyok elégedve a csapattal, jól játszottunk és a tá-
madásokat is szépen be tudtuk fejezni. Látszik, a lányokon, hogy nagyon akar-
ják a győzelmet.”

Kézilabda Serdülő bajnokság
Haladás VSE SKFT – Pilisvörösvári KSK 26-16 (13-10)
Mátés István: A mérkőzés során végig a mi akaratunk érvényesült. Védekezé-
sünk az eddig találkozókon is jól működött, de most a támadójátékunk is ha-
tékony volt. Számomra külön öröm, hogy a CSAPAT mérkőzésről mérkőzésre 
egyre jobb teljesítményt nyújt.

Sportíjászat
Göttelsbergbe látogatott a hétvégén íjász csapatunk egy kis része. Az Alpokban ren-
dezett verseny mindig sok íjászt vonz. Idén is rengeteg versenyző érkezett a szombati 
megmérettetése. A szép időben, kellemes napot tölthettek el sportolóink az osztrák 
rengetegben. Mindig nagy kihívást jelent a 40 célos versenyek koncentrált leküzdése, 
de most is sikerült érmekkel hazatérnünk.
Hodács Viola Longbow 1. hely | Simon Zoltán HU 3. hely | Németh Kornél CU ifi 1. hely

Tájkerékpár - Koczka Gabriella Magyar Bajnok
Április 2-án Csopak térségében került megrendezésre a tájékozódási kerékpáros sza-
kág egyéni pontbegyűjtő országos bajnoksága.A versenyen Koczka Gabriella magyar 
bajnoki címet szerzett N50-es kategóriában, míg a 15-17 éves fiúk mezőnyében Kiss 
Bertalan ezüstérmes lett.
További pontszerző helyezések: F15-17: 4. Izer Mátyás, 5. Szandi Bence F40: 6. Szandi Péter

Nem beszélünk zöldségeket.

FUTSAL:
Swietelsky-Haladás VSE
Rába ETO
2017. 04. 24.18:30 Győr

KÉZILABDA:
Haladás VSE SKFT 
Szekszárdi FGKC
2017. 04. 09. 16:00 Szekszárd

RÖPLABDA
Haladás VSE 
Kalocsai SE
2017. 04. 08. 17:00 Szombathely

Kép: Frisss.hu


