
PROGRAMOK50. hét

Megjelent az Őszi kiadványunk, 
amiben megtudtok rólunk sok ér-
dekességet. Eléritek a 
www.haladasvse.hu oldaról.

Röplabda
PTE PEAC – Haladás VSE/Sportiskola 3:1
Junior: PTE PEAC – Haladás VSE/Sportiskola 0:3 
Rangadóra készültek a röplabdás lányok Mecsekalján, hiszen a veretlen Haladás VSE/SI 
látogatott a csupán egyetlen vereséggel (az is a Haladástól) a tabella második helyén álló 
PTE PEAC gárdájához. Sajnos a pécsi csapat megállította a gőzmozdonyt, de töretlen 
lelkesedéssel folytatjuk a munkát és készülünk a következő megmérettetésre. 

Kézilabda
HALADÁS VSE - Győri ETO KC II 27-26
Hamar Zoltán: „Már nagyon vártam, hogy mikor érik be az a munka, amit ebben a fél 
évben végeztünk. A lányok is nagyon szerették volna már győztesen elhagyni a pályát. Ki 
voltunk éhezve a sikerre. Rettentően boldog voltam, hogy idegenben is tudtunk nyerni. 
Volt tartása a csapatnak. Mindenki hozzá tette a magáét. Jó volt látni a lányokat ennyire 
örülni!”

Futsal
FTC Futsal – Swietelsky-Haladás VSE 1:5 (0:2)
A Haladás futsal csapata idegenben győzte le péntek este a Fradit. A siker kulcsa a jó 
védekezés volt. Ezt mutatja az 1 kapott gól is. Jó játékkal, magabiztos Haladás siker szü-
letett. Nagyon kellett ez a győzelem, hogy a kitűzött célok életben maradjanak. Hozták 
a kötelezőt a szombathelyiek, lehet tovább lépni és a következő ellenfélre koncentrálni. 
Még 1 meccs vár a fiúkra az ünnepek előtt. A Dunaújváros csapatával játszanak decem-
ber 19-én. Gólszerzők: Hegyesi Zsolt 4, Öreglaki Norbert 1

Futsal Club Veszprém U17 – Swietelsky-Haladás VSE U17 2:8
Futsal Club Veszprém U20 – Swietelsky-Haladás VSE U20 5:4

Súlyemelés
Eilat - 2016-ra befejezte szereplését a Haladás VSE Súlyemelő Szakosztálya. Az utolsó 
verseny a Junior, illetve U23 alattiak Európa Bajnoksága volt. Két zöld-fehér versenyző 
is képviselte hazánkat. Polgár Mirjam egyéni csúccsal lett 5. 75 kg-s kategóriában, míg 
Gyürüs Barbara a 8. helyet szerezte meg a +75 kg-s kategóriában. 

Sportíjászat
Tegnap az első teremversenyünkön vettünk részt Alsóörsön. A csapatot Tomsics Balázs 
és Kondora Cecilía képviselte. Balázs jó teljesítménnyel hozta a felnőtt vadászreflex ka-
tegória első helyét. Így megszereztük első érmünket a teremszezonban.

Ökölvívás
Bronzérem a felnőtt Országos Bajnokságról. Orsós László hosszú kihagyás után 56 kg-
os súlycsoportban a harmadik helyet szerezte meg.

FUTSAL:
Swietelsky-Haladás VSE
Dunaferr Renalpin FC
2016. 12. 19. Dunaújváros 

KÉZILABDA:
Haladás VSE SKFT 
Csurgó NKC
2016. 12. 17. 18:00 Bük

RÖPLABDA
Haladás VSE / SI
Honvéd Zrinyi
2016. 12. 17. 17:00 Szombathely
  

Nem beszélünk zöldségeket.


