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MegkezdQdött a 2019/20-as bajnoki idény a kézilabdásoknál

Sajtóreferens, 2019 szeptember 17 kedd - 15:01:52

ElsQ fordulóban idegenben kezdtek férfi csapataink. Az elsQ játéknapon ifjúsági csapatunkra
szegezQdött a figyelem! Szombat délelQtt (szeptember 14.) 2 pontot szerzet ifi csapatunk a
PénzügyQr SE-Budafok otthonában!
Remek játékkal már az elsQ félidQben vezetett csapatunk (15:16)!
Második játétkrészben volt, hogy 8 gólllal is elQrébb jártunk ellenfelünknél. Végig
ugyan nem tudtuk tartani ezt az elQnyt, de 3 gól megmaradt a lefújásig. EbbQl a gyQzelembQl
mindenki kivette a részét, hiszen a benevezett keretbQl mindenki pályára lépett!
SE-Budafok

Abonyi KC: 26:29 (15:16)

PénzügyQr

Vasárnapi játéknapon (szeptember 15.) a Budapest bajnok

Csepel DSE otthonában, egy drasztikus elsQ félidQt követQen, igen csak drámai végjátékban
maradt alul felnQtt csapatunk. Az elsQ félidQben a hazai csapat tudott érvényesülni, mi
pedig próbáltunk utánuk kapaszkodni. Igyekeztünk minél kisebb hátránnyal kezdeni a 2.
játékrészt, és ezen a napon a legkevésbé mqködQ védekezést feljavítani. Kemény
munkával az 51. percben sikerült egálra hozni a mérkQzést. Sajnos azonban a végére a hazai
csapatnak jött ki a lépés. 9 percnyi kemény csatározást követQen csak hazai gyQzelem
született. Csepel DSE

Abonyi KC: 35:33 (21:16)

Játékosok: Almási L. (2), Csapi B.(9), Harkai

B. (6), Imregi F. (6), Ledacs-Kis R. (1), Szilágyi J. (1), Szuhányi Z. (3),

Tóth Z., Újhelyi

T. (4), Vígh J. (1) kapusok: Aleksza T., Medgyes G. Ezen a héten vasárnap hazai pályán tudunk
javítani a PénzügyQr ellen! Várunk mindenkit szeretettel vasárnap 16 és 18 órától a Varga
István Városi Sportcsarnokba! Leány serdülQ csapatunk a Szigetszentmiklósi NKSE csapatát
fogadta hazai környezetben. Nem volt egyszerq helyzete csapatunknak, de így derekasan helyt
állt. A szezon elei formán még van mit javítani, amit már hétvégén meg is tehetnek a
Gárdony-Pázmánd NKK csapatával szemben.
Hajrá lányok! Hajrá Fiúk! Hajrá Abony!
nagyításhoz kattintson a képre!)

Abonyi KC

Szigetszentmiklósi NKSE 20:29 (7:14).
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