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2020 Összes Sport !  Keresés

Sport [2003. június 11., szerda]

Labdarúgás - Francia-magyar sportnapok

Péntektől vasárnapig francia vendégei lesznek a Vác Városi Labdarúgó Sportegyesületnek.
A stílusosan épp egy focicsapatnyi delegáció bemutató edzéseket tart, majd előadások hangzanak el a modern edzéselmélet
jövőbeni útjairól.
A programban szerepel a váci egyesület által tervezett utánpótlásnevelő bázis bemutatása, valamint a gazdasági
együttműködés lehetséges módozatainak megvitatása is.

Feladó: Sportszerkesztő - Kereszturi Gyula

Email: kegye@dunaweb.hu

Kapcsolódó hír:
 Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének!  Nyomtatható verzió

Sport [2003. június 11., szerda]

Kézilabda - Ősztől a nemzetközi kupaporondon!

Városunk kézilabdasportjának legnagyobb sikerét érte el a Váci NK. Csapatunk a következő szezonban a Kupagyőztesek
Európa Kupájában vehet részt!
Szerdán a váci sportcsarnokban játszották az idei Magyar Kupa-sorozat kisdöntőjét, amelynek tétje a harmadik hely, és a
nemzetközi kupaszereplés joga. Hajdu János együttese fáradt, de a végletekig lelkes játékkal magabiztosan győzte le
ellenfelét:Váci NK - Spartacus 29-22 (17-13). 
Mátyás Auguszta találataival az első félidőre jellemző egy-két gólos váci előnyt a szünet előtt sikerült "kövérebbre hízlalni". A
második félidőben pár perc után szinte a tökéletesig javult a védekezés, ennek köszönhetően megnyugtató lett a két csapat
közötti különbség.
A játékosok mindkét részről kiadták maradék erejüket és ez szemmel láthatóan a mieinknek volt bővebben. A hajrában már a
tomboló publikumnak játszottak a lányok, majd a lefújást követően jöhetett a megérdemelt ünneplés.
Az utókornak pedig Vác első kézilabdás nemzetközi kupaszereplését kivívó együttesének névsora:Berta Melinda, Povázsay
Nóra, Gráner Beáta, Hajdu Krisztina, Őri Cecília, Szvetlana Moszkovaja, Mátyás Auguszta, Guricsné Horváth Beáta,
Csenki Judit, Olivera Tosovics, Hornyák Ágnes, Stiener Szilvia, Szvetlana Gridnyeva, Szentes Éva, Bántó Eszter.
A CSAPAT edzője:HAJDU JÁNOS.
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Sport [2003. június 10., kedd]

Kézilabda - Szerdán a harmadik helyért

A papírformának megfelelően vereséget szenvedett a Magyar Kupa elődöntőjében női kézilabdacsapatunk: Váci NK - Herz-
FTC 29-36. 
Jobban kezdtek a zöld-fehérek, de a mieink rendre fel tudtak zárkózni, így két-három gólnál a meccs kétharmadáig nem volt
nagyobb a Fradi-előny. Hajdu János ez alkalommal pihentette a hétfőn remeklő Szvetlana Gridnyevát és sajnos a védőmunka
sem állt össze igazán ezen a találkozón. 
Szerencsére Mátyás Auguszta mellett Csenki Judit is megtalálta góllövő formáját és egy tisztes vereséggel fejezte be
csapatunk. 
A másik elődöntőben sem született meglepetés, így szerdán fél ötkor a sportcsarnokban a 3. helyért és egyben a
Kupagyőztesek Európa Kupájában való szereplés jogáért a váciak megmérkőznek a Spartacus együttesével

A döntőt este hatkor Pápán a Dunaferr a Fradival vívja.
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Sport [2003. június 9., hétfő]

Kézilabda - Elődöntős a Váci NK!


