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Továbbra sem pihen az ÉTV-
Érdi VSE nőik kézilabdacsapa-
ta. A felkészülési torna meccsei 
után, amelyek közül az utolsót 
megnyerve 5. helyen végzett 
az együttes, további felkészü-
lési találkozókon csiszolódha-
tott tovább az alakulat, nem 
kevésbé neves társaságok ellen, 
mint a francia és monteneg-
rói bajnok. Utóbbi a 2010/11-es 
szezonban a Bajnokok Ligája 
elődöntőjében vívott komoly 
csatákat a végső győztes norvég 
Larvik HK-val. Két, egymástól 
meglehetősen eltérő stílusban, 
de magas színvonalon játszó 
gárda ellen a cél a bajnoki rajtra 
való összecsiszolódás, a taktikai 
repertoár és játékkapcsolatok 
fejlesztése lehetett. Elsőként az 
itt készülő Metz volt az ellenfél, 
a franciák bronzérmet szereztek 
a tornán, helyenként imponáló-
an játszva.

Tóth Tímea duplájával a mér-
kőzés elején rövid ideig vezet-
tek a hazaiak. Aztán nagyobb 
iramra kapcsolt a Metz és rövi-
desen már négy gól volt az elő-
nyük. A kiismerhetetlenül ját-
szó Allison Pineau és Claudine 

Mendy sok zavart okozott az 
érdi védekezésben, amit aztán 
egy időkérés után sikerült ren-
dezni. A hat percig tartó francia 
gólcsendet kihasználva egyen-
lített az Érd, de a rutinos láto-
gatók a félidő utolsó perceiben 
jobban koncentráltak és végül 
visszaállították a különbséget. 
A második félidőre a felkészü-
lési tornán is a Metz kapujában 
helyet kapó Schneck Réka is 
beállt és többnyire csak bünte-
tőből sikerült neki gólt lőni a fél-
idő elején. Kényelmes tempóban 
csordogált a mérkőzés, állandó-
sult a távolság a két együttes 
között, azonban szép gólok itt 
is, ott is estek. A franciák átlö-
vői, Claudine Mendy és Marion 
Limal eredményesen játszottak, 
míg érdi részről Balog Beáta és 
Kovács Anna góljaival kapasz-
kodtak a zöld-feketék. 26-18-
as metzi vezetésnél sem adták 
fel, kihasználták, hogy a végére 
kiengedett az ellenfél és végül 
– ahogy kezdődött – Tóth Tímea 
duplájával szorossá tudták tenni 
a végeredményt, és egy félidőt 
nyertek a francia bajnok ellen.

Augusztus 16.
ÉTV-Érdi VSE – Metz 
Handball 23-26 (8-12)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
250 néző
Játékvezetők: Dobrovits Csaba, 
Tájok Péter

Érd: Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 1, Kovács Anna 6, 
Balog Beáta 5 (4), Kisfaludy 
Anett 2, Vincze Melinda, Wolf 
Alexandra 1, Pádár Margó, 
Bognár Barbara 2, Kuridza 
Sandra, Tóth Tímea 6 (1)
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 7/5
Kiállítások: 2 perc

Metz: Amandine Leynaud, 
Schneck Réka, Jurswailly 
Luciano 2, Claudine Mendy 
8, Nina Kanto 2, Martine 
Ringayen, Jekatyerina 
Andrjusina 1, Allison Pineau 
4, Szvetlana Ognjenovics 4 (2), 
Katty Piejos 1, Marion Limal 3, 
Yvette Broch 1, Marine Cocciale
Vezetőedző: Sebastien Gardillou
Hétméteresek: 2/2
Kiállítás: 2 perc

Két nappal később a Budu-
csnoszt Podgorica vendé-
geskedett a Batthyány Torna-
csarnokban. A hazánkban 
készülő montenegrói bajnok-
csapat, amely idén is Bajnokok 
Ligája győzelemre hajt, a Metz 
ellen is pályára lépett augusz-
tus 17-én a budaörsi Városi 
Sportcsarnokban, ahol 23-20-as 
vereséget szenvedett. Arra tehát 
nem számíthatott az Érd, hogy 
ezek után félvállról veszi majd 
az összecsapást a bombaerős 
kerettel érkező Buducsnoszt. 
Janurik Kinga és Balog Beáta 
ezúttal kihagyta a mérkőzést, 
viszont ismét érdi színekbe 
öltözhetett Schneck Réka. Nagy 
iramban kezdtek a csapatok, 
a jócskán megtizedelt érdie-
ken nem látszott, hogy bő egy 
héten belül hatodik meccsüket 
játszották, bátran nekiestek 
a nagy nevû, szinte a monte-
negrói válogatottal megegyező 
ellenfélnek. Az hamar kitûnt, 
hogy a sportág egyik kiemel-
kedő alakját, Bojana Popovicsot 
nagyon nehéz lesz megállítani, 
de a Győr egykori beállósa, Ana 
Djokics is nagyon aktív volt. 
Szabó Edina tanítványai azon-
ban tartották a lépést, az eddigi-
ekhez képest jócskán visszaszo-
rult a technikai hibák száma, 
Oguntoye Viktóriával a kapu-
ban jól mûködött a védelem is. 

A montenegróiak nem kímélték 
az érdieket, kemény, kellemet-
len harcmodorban játszottak és 
felkészülési meccs jellegét meg-
cáfolva sok kiállítást is össze-
szedtek. Parázs, jó színvonalú 
csata folyt a pályán, a félidő 
végére utolérte a Buducsnosztot 
az Érd. Tóth Tímea átlövéseit 
általában nem sikerült hatás-
talanítani, valamint Vincze 
Melinda ismét nagyon gólerős 
volt. A második félidőt kitûnően 
kezdte a Podgorica, hiába küz-
döttek a hazaiak, sérülésektől 
tizedelt csapatuk kisebb hul-
lámvölgybe került a nagyon 
hosszú kispaddal rendelke-
ző vendégek ellen. Ez viszont 
átmeneti volt csupán, a félidő 
derekára a négygólos hátrány 
lefeleződött. Kuridza Sandra 
és a rendkívül sokat dolgozó 
Dragana Cvijics személyében 
kegyetlenül erős ellenfelet kapó 
Kisfaludy Anett góljai vissza-
hozták az Érdet. A Podgorica 
védekezése szinte minden eset-
ben nélkülözte a szabályos ele-
meket, sokszor emberelőnyben 
játszhattak a hazaiak, amiket 
sikerült jó százalékban kihasz-
nálni. A küzdelem a szurko-
lósereget is magával ragadta, 
Pádár Margó egyéni betörése és 
Vincze Melinda gólja után 27-27 
állt az eredményjelzőn. Feszült 
végjáték kezdődött három gyors 
találattal, három perccel a vége 
előtt már szinte a zsebében 
érezte a diadalt a Buducsnoszt, 
az Érd viszont innen is felállt. 
A szabálytalankodó, majd kiál-
lított Maja Szavicsot folyamatos 
reklamálása miatt újabb bünte-
téssel sújtotta a bírópáros, aki 
így piros lapot kapott. Az utolsó 
fél minutumban emberelőnyben 
az egyenlítésért támadhatott az 
Érd, aminek a vége egy csúnyán 
eladott labda lett, így az egyedül 

kilépő Ana Djokics állíthatta be 
a végeredményt. Szégyenkezni 
viszont semmi ok, a papíron 
legerősebb ellenfél ellen az 
eddig lejátszott tesztmérkőzé-
sek közül a legjobb produkció-
val rukkolt ki az Érd, ami kife-
jezetten jó jel a bajnoki évadot 
szeptember 3-án, Vácott kezdő 
alakulat számára.

Augusztus 18.
ÉTV-Érdi VSE – ZRK 
Buducsnoszt Podgorica  
29-31 (14-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
200 néző
Játékvezetők: Bán Tamás, Bacs 
József

Érd: Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 2, Kovács Anna, 
Kisfaludy Anett 3, Vincze 
Melinda 7(2), Wolf Alexandra 

2, Pádár Margó 2, Bognár 
Barbara 4(1), Kuridza Sandra 
4, Tóth Tímea 5(2)
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 7/5
Kiállítások: 6 perc

Podgorica: Klara Woltering, 
Martina Vukcsevics, Szonja 
Barjaktarovics, Radmila 
Miljanics 3, Ana Djokics 5, Ana 
Radovics 1, Andjela Bulatovics 
1, Zseljka Nikolics 1, Maja 
Szavics 3, Dijana Jovetics 1(1), 
Bojana Popovics 13(4), Adriana 
Tacalie, Katarina Bulatovics, 
Dragana Cvijics 1, Maida 
Mehmedovics, Dijana Stevin 
1, Milena Knezevics 1, Ivana 
Bozsovics
Vezetőedző: Dragan Adzsics
Hétméteresek: 6/5
Kiállítások: 18 perc (kiállítva 
Szavics az 59. percben)

 Szarka A.

Javuló játék BL-résztvevõk ellen

Vincze Melinda hét góllal terhelte 
meg a Podgorica hálóját

A Podgorica védõi lélegezni is alig hagyták Bognár Barbarát, ám õ négy-
szer mégis áttörte a védõfalukat


