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Barbara Arenhart
pozíció: kapus
született: 1986.10.04
magasság: 181 cm
súly: 75 kg
mezszám: 12

————————————————————————————————————————
——

Bukovszky Anna
pozíció: kapus
született: 2002.06.30
magasság:  cm
súly:  kg
mezszám: 16
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Barján Bianka
pozíció: átlövő
született: 1990.08.12
magasság: 172 cm
súly: 67 kg
mezszám: 8

————————————————————————————————————————
—————-

Dijana Jovetic
pozíció: jobbszélső
született: 1984.05.21
magasság: 170 cm
súly: 64 kg
mezszám: 17

————————————————————————————————————————
————–

Diószegi Nikolett
pozíció: jobbszélső
született: 1996.03.31
magasság: 174 cm
súly: 63 kg
mezszám: 99

————————————————————————————————————————
————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Hámori Konszuéla
pozíció: irányító, átlövő
született: 1996.08.04
magasság: 168 cm
súly: 69 kg
mezszám: 5

————————————————————————————————————————
————–
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Helembai Fanny
pozíció: beálló
született: 1996.12.26
magasság: 176cm
súly: 66 kg
mezszám: 96

————————————————————————————————————————
————–

Iván Emese
pozíció: jobbátlövő
született: 1997.09.02
magasság: cm
súly:  kg
mezszám: 11

————————————————————————————————————————
————–

Káldy Lili
pozíció: átlövő
született: 2001.07.18
magasság: cm
súly:  kg
mezszám: 34

————————————————————————————————————————
————–

Karoline De Souza
pozíció: átlövő
született: 1990.04.24
magasság: 181 cm
súly:  78 kg
mezszám: 90

————————————————————————————————————————
————–

Kácsor Gréta
pozíció: balátlövő
született: 2000.04.24
magasság: 175 cm
súly:  70 kg
mezszám: 4

————————————————————————————————————————
————–
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Kuczora Csenge
pozíció: irányító
született: 2000.01.26
magasság: cm
súly:   kg
mezszám: 59

————————————————————————————————————————
————–

Sanja Radosavljevic
pozíció: balszélső
született: 1994.01.05
magasság: 171 cm
súly:  62 kg
mezszám: 2

————————————————————————————————————————
————–

 

Suba Sára
pozíció: kapus
született: 1999.06.11
magasság: 183 cm
súly:  70 kg
mezszám: 33

————————————————————————————————————————
————–

Szabó Kitti
pozíció: irányító
született: 1999.06.22
magasság:  cm
súly:   kg
mezszám: 18

————————————————————————————————————————
————–

Szamoránsky Piroska
pozíció: beálló
született: 1986.07.09
magasság: 171 cm
súly: 77  kg
mezszám: 15

————————————————————————————————————————
————–

 

Sziráki Boglárka
pozíció: irányító
született: 2000.08.08
magasság: 165 cm
súly: 60  kg
mezszám: 88

————————————————————————————————————————
————–
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Szondi Zsófia
pozíció: balszélső
született: 1995.05.28
magasság: 168 cm
súly: 57  kg
mezszám: 28

————————————————————————————————————————
————–

 

Szilágyi Zoltán
pozíció: vezetőedző

————————————————————————————————————————
————–

Németh András
pozíció: szakmai igazgató

————————————————————————————————————————
————–

Szabó Krisztina
pozíció: kapusedző

————————————————————————————————————————
————–

Ifj. Németh András
pozíció: technikai vezető

————————————————————————————————————————
————–

Ziman Bence
pozíció: masszőr

————————————————————————————————————————
————–

Dr. Bánhidi Péter
pozíció: csapatorvos

————————————————————————————————————————
————–
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