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Megjelent az Őszi kiadványunk, 
amiben megtudtok rólunk sok ér-
dekességet. Eléritek a 
www.haladasvse.hu oldaról.

Röplabda
Közgáz SC – Haladás VSE/Sportiskola 1:3
Junior Közgáz SC – Haladás VSE/Sportiskola 0:3
Dr. Mucsi Péter: A mérkőzés elején lazább koncentráció megbosszulta magát és így szinte 
ajándékba adtuk az első játszmát. A második szettben már látszott az a tűz, egymásért, a 
csapatért hajtó hozzáállás, amely miatt eddig sikeresek vagyunk a bajnokságban. Örülök, 
hogy a játék több elemében, így nyitásokban, sáncban lépkedünk előre, azonban nyitás-
fogadásunk jelentős javításra szorul.  Gratulálok a lányoknak, hogy az alapszakasz első 
körét veretlenül zárták. Szerdán arra is fény derül, hogy hol tartunk a nagyokhoz képest 
a munkában, hiszen az NBI tavalyi bronzérmesét, az UTE csapatát fogadjuk 17:30-kor 
hazai pályán, a Magyar kupában.

Kézilabda
Haladás VSE - NEKA 24-26
Élmény volt a kispadról végignézni, belekerülni és érezni a meccs hangulatát. Átvenni a 
a sportolók rezgését leírhatatlan élmény. Ilyen meccset látva örülünk, hogy HVSE szur-
kolók vagyunk. A zöld szív ilyenkor nagyobbat dobban.
Hamar Zoltán: „Ez egy győztes meccs volt számunkra. Úgy tűnik a NEKA csapatának 
kellett nyernie ezen a napon. Jó játékot játszottunk, ha a figyelmetlenségből adódó hibákat 
kijavítjuk sok gólt spórolunk.”

Futsal
Nyírgyulaj KSE – Swietelsky-Haladás VSE 3:2 (2:1)
A felsőházba kerülés miatt nagyon fontos meccset játszott hétfőn a Hali. Egyik riválisa 
otthonában, Nyírgyulajon lépett pályára a szombathelyi gárda. Vereség született a talál-
kozón. A támadó játékba csúszott ezúttal hiba, nem voltak meg a nagy helyzetek a Hali 
számára, így a kevés kapott gól ellenére nem sikerült nyerni. A többi találkozó is rosz-
szul alakult a vasiak számára, mert ezzel a vereséggel visszacsúszott a tabella 9. helyére. 
Nagyon nehéz lesz a felsőházba kerülni. A csapat mindent megtesz, hogy ez sikerüljön.

Birkózás - Wittmann Kristóf Junior országos bajnok
Hétvégén több verseny is képviseltük magunkat. Veréb mester tanítványai ismét reme-
keltek és több érmet is szereztek. Mellett újabb országos bajnoki címeket gyűjtöttünk. 
Diák II. Szabadfogású OB: 58 kg Hajba Szabolcs 1. hely, Nagy Dániel 3. hely, Németh Levente 
5.hely
Junior Szabadfogású OB: 96 kg Wittmann Kristóf 1. hely, Török Szilveszter 5. hely

Súlyemelés
Vösendorfban rendezték a Sinclair Duo versenyt, ahová Bazsó Biankát is meghívták. 
Párja az osztrák csapatból volt Stefan Ehrengruber.
Bianka/Stefan páros a harmadik helyet szerezte meg. A csapat verseny mellett külön 
értékelték a nőket és a férfiakat. Bianka az első helyet szerezte meg, míg a férfiaknál 
Sargis Martirosyan.
Bianka eredményei: hat jó fogás. Szakítás: 72, 82, 85. Lökés: 97, 102, 105

Sakk - Helyzetjelentés
Sakkozóink sem pihennek. Zajlik a bajnokság, a HVSE még mindig az egyetlen, aki 
mindhárom bajnokságban résztvesz.
NBI: 7. hely | NB1/b: 1. hely | NB2: 1. hely

FUTSAL:
Swietelsky-Haladás VSE
FTC Futsal
2016. 12. 12. 18:15 Szombathely 

KÉZILABDA:
Haladás VSE SKFT 
Rinyamenti KC
2016. 12. 04. 16:00 Nagyatád
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