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Szombaton a címvédő, az alapszakaszt veretlenül záró Bu-
dapest Wolves fogadja majd az Újbuda Rebels csapatát.

A Rebels tavaly még a harmadosztályban szerepelt, azon-
ban a második és az első divízió összevonásával egyből a 
legjobbak között találták magukat a tavalyi harmadosztá-
lyú bajnoki címet követően.

A két csapat még nem találkozott egymással korábban. 
A Divízió I-ben újonc Rebels számára már az elődöntő is 
hatalmas eredmény, a döntő azonban hatalmas bravúr 
lenne, ugyanis a Wolves magabiztosan győzte le a Rebels 
előtt végzett Budapest Cowboys és Nyíregyháza Tigers 
csapatát is.

A másik ágon vasárnap a Budapest Cowboys látogat 
Nyíregyházára. Idén nem játszott egymás ellen a két csapat, 
tavaly azonban volt közös mérkőzésük, akkor 12 pont volt 
a két csapat között. Idén is rendkívül szoros eredményre 
lehet számítani, a Tigers remek formában végzett az alap-
szakasz második helyén, ők szerezték a legtöbb pontot a 

12 induló csapat közül. A juni-
or bajnokságban a Budapest 
Cowboys fiataljai már három győzelemmel állnak, rajtuk 
kívül már csak két csapat veretlen, de mindkettőnek volt 1-
1 olyan meccse, melyet a Debrecen Gladiators visszalépése 
miatt nyert meg.

A Cowboysra még egy komoly meccs vár még, méghoz-
zá a Győr Sharks junior kerete, ám az eddigi eredmények 
alapján a Cowboysnak azt is nyernie kell.

A Sharks legyőzésével a Fejér Juniors – a Dunaújváros 
Gorillaz és a Fehérvár Enthroners közös kerete – nagy 
lépést tett a rájátszásba jutás felé.

Mögöttük a Budapest Titans áll még jó esélyekkel, míg 
a Miskolci Acéltigrisek változatlanul a bemutatkozásra 
várnak – enélkül egyelőre lehetetlen megtippelni, hogy a 
mezőny mely régiójában végezhetnek.

A junior kupa küzdelmei novemberig tartanak. 
Koroknai Gergely

Az elődöntőknél járunk
Október 2-án és 3-án eldől, ki kerül 

az október 16-i VI. Hungarian Bowlba.

A meccs eleje érdi szempontból jó szokott lenni, 
most azonban valahogy az „öltözőben maradtak” 
a  lányok.  A csabaiak  sorra  lőtték  góljaikat,  az 
érdiek  pedig  nem  tudtak  ziccereket  kialakítani 
az  erőszakosan  és  jól  védekező  vendégek  ellen. 
Szabó Edina  vezetőedző  14  perc  után,  7-4-es 
állásnál  látta  elérkezettnek  az  időt,  hogy  rendet 
tegyen a fejekben – sikerült is hamar egyenlíteni. 
A 16.  perc  krónikájához  tartozik,  hogy  először 
került  helyzetbe  lerohanásból  Tamás Krisztina, 
de  ez  nem  tetszett  a  csabaiak  addigi  legjobbjá-
nak,  Nikolayenkónak,  akit  a  bírók  piros  lappal 
jutalmaztak  a  durva  lökésért.  Hamar  rendezte 
azonban a sorait Mátéfi Eszter csapata, és vissza-
vették  a  vezetést.  Egyszer  volt  még  érdi  előny 
a meccsen,  a  25. percben,  12-11-nél,  de  a  félidő 
végén mégis kétgólos érdi hátrány alakult ki.
A második félidőt még az elsőnél is rosszabbul 

kezdték az érdiek: zsinórban öt gólt kaptak, a 39. 
percben  találtak  először  az  ellenfél  hálójába,  de 
ekkor  már  késő  volt  (14-20).  Negyedóra  alatt  3 
érdi és 7 csabai gól – elment a meccs. Kettesével 
estek  a  gólok,  többször  feljött  az  Érd  5  gólra, 
aztán  megint  7  góllal  elment  a  Csaba.  A vége 
ötgólos vereség lett. 
Szabó Edina vezetőedző véleménye: 
–  Agresszivitásban  fölénk  nőtt  a  Békéscsaba. 

Ezen  az  intenzitáson  ma  nem  bírtunk  végig  60 
percet.

Mátéfi  Eszter,  az  ellenfél  szakvezetője  elége-
dettebb volt:
– Óriási tartása volt csapatomnak a mai mérkő-

zésen. A sok  nehézség  ellenére  győzni  tudtunk, 
amivel nagyon fontos két pontot szereztünk. 
 Az  érdi  hölgyek  a  közeljövőben  két  nagyon 

kemény  mérkőzés  előtt  állnak,  amelyeken  győ-
zelmi  szándékkal,  sőt,  győzelmi  eséllyel  lépnek 
majd  pályára.  A két  meccs  sorrendben  a  Siófok 
és a Szekszárd ellen  lesz, mindkettő  idegenben. 
Csak a négy pont megszerzése lehet a cél ezeken 
az összecsapásokon.  

ÉTV-Érdi VSE–Budapest Bank-Békéscsabai 
ENKSE  24-29 (13-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 450 néző 
Játékvezetők: Baranyai Antal, Szloska Krisztián
Versenybíró: Bura István
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó
Oguntoye Viktória, Schneck Réka, 
TAMÁS KRISZTINA 4, Kovács Anna 4, Németh 
Helga, Ferencz Judit 1, BALOG BEÁTA 3, Õri 
Cecília, Gyetván Krisztina 1, Kisfaludy Anett 3, 
BURAI EDINA 3, Wolf Alexandra 4 (2), László 
Barbara, Kuridza Szandra, Pádár Margó 1. 
Hétméteresek: 6/3
Kiállítások: 6 perc

Az  ifjúságiak  mérkőzésére  érdemes  ezúttal 
nagyobb figyelmet fordítani, ugyanis értékes győ-
zelmet arattak: 

ÉTV-Érdi VSE–Budapest Bank-Békéscsabai 
ENKSE 35-26 (18-13)

Nagy  akarással  bizonyították  a  lányok,  hogy 
képesek fegyelmezetten is kézilabdázni. Ennek 
nagyszerû győzelem lett az eredménye, amihez 
nagyban hozzájárult Schneck Réka kiváló  telje-
sítménye,  valamint  Hantos Dorina  és  Ambrus 
Noémi gólerős játéka is. Bejöttek a gyors leroha-
nások, a szélsők pontosan fejezték be akcióikat. 
Végig  érdi  vezetés  mellett  megmutatta  igazi 
arcát  a  csapat,  és Németh Helgának  is  bebizo-
nyították, hogy ha  fegyelemmel, a  taktikai uta-
sításokat betartva játszanak, annak győzelem az 
eredménye.

ÉTV-Érdi VSE–BB-Békéscsabai ENKSE 24-29 (13-15)

Küzdelmes vereség

Hantos Dorina kiválóan játszott az ifjúságiaknál

Az  elmúlt  héten  lejátszották 
a  Biatorbágy  elleni  elmaradt 
mérkőzést.  Az  első  félidőben 
a  hazaiak  kihasználták  a  ven-
dég  érdiek  enervált  játékát,  és 
két  védelmi  hibából  kétgólos 
előnyre  tettek  szert. A második 
félidőben  –  talán  a  cseréknek 
is  köszönhetően  –  mintha  egy 
másik  érdi  csapat  lépett  volna 
a  pályára,  és  Cservenka Gergő, 
valamint  Flórián Ádám  góljai-
val hét perc alatt kiegyenlítették 
a mérkőzés állását. A hátralévő 
időben  továbbra  is  a  vendégek 
játszottak  fölényben,  de  sajnos 
a három pont begyûjtése a több 
volt NB I-es játékost is felvonul-
tató hazaiak ellen nem sikerült, 
maradt a 2-2. 
 A 8. fordulóban aztán a Bics-

kei TC  csapatát  fogadták  az  ér-
diek.  A Sárisáp  és  a  Pálhalma 
ellen  elvesztett  mérkőzések 
után csak a győzelem számítha-
tott  elfogadható  eredménynek. 
Miskovicz Bálint  edző változta-
tott  a  korábbi  kezdő  csapaton, 
ezzel  is  jelezve,  hogy  néhány 
játékos  eddigi  teljesítményével 
nincs megelégedve. Kiegyenlített 
mezőnyjáték folyt a pályán, míg 
a  11.  percben  Szauter  beadá-
sába  kézzel  ért  bele  egy  ven-
dég  védő.  A megítélt  büntetőt 
Csorba  értékesítette.  1-0.  A gól 
után  továbbra  is  egyenlő  erők 
küzdelme  zajlott  a  pályán,  sőt, 
az  utolsó  tíz  percben  a  vendé-
gek  kerültek  fölénybe.  Szabó 
Gábornak, a hazaiak kapusának 
több bravúrt kellett bemutatnia 
ahhoz,  hogy  a  félidőben  hazai 
előnnyel  vonuljanak  a  játéko-
sok az öltözőbe.
A második  félidő  érdi  roha-

mokkal  kezdődött.  Előbb Csor-
ba, majd Horváth Sándor fejelt 
fölé  gólhelyzetben.  Az  érdiek 

erőfeszítéseit  a  60.  percben  si-
ker  koronázta,  amikor  a  mér-
kőzés  talán  legszebb  támadása 
után Flórián lőtt a kapuba. 2-0. 
Néhány  perccel  később  azon-
ban  Gáll  egy  szöglet  után  a 
hazai  kapuba  fejelte  a  labdát.  
2-1.  A vendégek  szépítő  gólja 
után  cserélt  az  Érd  edzője.  Ezt 
követően felgyorsult a hazai csa-
pat  játéka,  és  előbb a 68. perc-
ben  Süveges Gábor, majd  a  88. 
percben Drozdik Dávid szerzett 
gólt, így lett 4-1. A vendégeknek 
csak szépségtapaszt jelenthetett, 
hogy  a  89.percben  Szalczinger 
góljával  szépítettek  az  eredmé-
nyen, 4-2-re.

Érdi VSE–Bicskei TC 4-2 (1-0)
Érd, 200 néző
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter I., 
Jakab Á., Horváth L., Kovács 
K. – Süveges G. (Herczog Gy.), 
Gróf A., Horváth S. (Németh G.), 
Flórián Á. – Csorba P. (Drozdik 
D.), Cservenka G.
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövők: Csorba P. (11-es), 
Flórián Á., Süveges G., Drozdik D.

Sárga lap: Jakab Á., Kovács K., 
Horváth S., Cservenka G.
Jók: Szabó G., Gróf A., Flórián 
Á., Süveges G.
 
Miskovicz  Bálint,  az  érdiek 

mestere  valamivel  elégedettebb 
volt a szokásosnál:
– Végre, amit vártam, megszü-

letett. Jó teljesítményt nyújtott a 
csapatom, és végre megtaláltuk 
a  góllövőcipőnket.  Úgy  érzem, 
megérdemelten  nyertünk,  és 
bízom a jó folytatásban.
A bicskei edző, Schróth Lajos 

szerint:
–  Az  Érd  jobban  játszott,  és 

megérdemelten nyert.
 
A következő  mérkőzésre 

október  17-én,  vasárnap  fél 
háromkor  kerül  sor.  Ekkor  a 
Törökbálint  otthonában  lép  fel 
az  érdi  csapat,  majd  október 
23-án, szombaton fél háromkor 
a csoport egyik  legerősebb csa-
patát,  a  Maglódot  fogadják  az 
érdiek az Ercsi úti pályán. 

  Harmat Jenő

Érdi VSE–Bicskei TC 4-2 (1-0 )

Önbizalom-növelõ gyõzelem

Csorba megszerzi a vezetést a hazai csapatnak
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