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EUROCUP ALAPSZAKASZ ELSŐ MÉRKŐZÉS
SZOLNOKI OLAJ KK – ZENIT SZENTPÉTERVÁR

A legközelebbi hazai mérkőzésen, 2014.10. 25-én 18.00 órai kezdettel az Adria Liga versenysorozatában a Levszki Szófia csapata lesz a vendég a Tiszaligetben.

EuroCup
A EuroCup ez évi verseny sorozatában tizenhét 

ország harminchat csapata vesz részt az alapszakasz-
ban, úgy, hogy hat csoportba sorolták, figyelembe 
véve a földrajzi elhelyezkedést. Az Olaj a „D” – cso-
port résztvevője az alábbi klubok társaságában:

A csoportküzdelmek ma kezdődnek és december 17-én fejeződ-
nek be, ez alatt oda-vissza alapon minden csapat tíz mérkőzést ját-
szik. A küzdelmek során kialakul a sorrend és a csoport első négy 
helyezettje jut tovább. Az állva maradt 24 együtteshez csatlakozik 
az Euroligából érkező 8 csapat és kialakul a 32 – es mezőny.

A küzdelmek 2015. január 6-án folytatódnak 8 négyes csoport-
ban, amely további hat találkozót jelent. Innen az első két helyezett 
lép tovább az úgynevezett egyenes kieséses ágra, amelyet oda-visz-
szavágós rendszerben játszanak. Kialakul a nyolcas mezőny, ahon-
nan a párharc győztesei bejutnak a negyeddöntőbe, és onnan szin-
tén két mérkőzés összesítése alapján lehet továbblépni a EuroCup 
döntőjébe, ahol ismét két találkozón dől el a győztes kiléte.

PROGRAM
2014.10.22. (szerda) 18.30 óra 

Lettország Riga  VEF RIGA – Szolnoki Olaj KK

2014.10.29. (szerda) 19.00 óra, Debrecen 
Szolnoki Olaj KK – Union Olimpija

(A további találkozóknak még nincs pontosítva az időpontja.)



Róza Vendéglő
5000  Szo lnok ,
Konstantin u. 36.
Tel.: (56) 426 630Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

F E S T É K B O L T

MEGNYITOTTUNK!
HUNYadI úT 32.

Telefon: 56-376-118
Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 7.00 - 17.00 óráig, szombaton: 7.30 -12.00 óráig 

NYITÁSI aKCIÓK

Vezetőedző: Vaszilij Karasev 

ZENIT SZENTPÉTERVÁR
N Név mag. (cm) szül. nemz.
3 Kulagin, Dmitry 197 1992 orosz
4 Lazerev, Ivan 210 1991 orosz
5 Gordeev, Dmitrij 198 1989 orosz
6 Koshcheev, Andrey 206 1987 orosz
7 Jones, Cameron 193 1989 USA
8 Kuzyakin, Artem 202 1980 orosz

10 Babushkin, Aleksei 197 1994 orosz 
11 Komolov, Artem 193 1993 orosz
13 Vikhrov, Artem 196 1992 orosz
14 Borovnjak, Dejan 209 1986 szerb
31 Valiev, Evgeny 205 1990 orosz
32 Desyatnikov, Andrej 220 1994 orosz
33 Ladry, Kyle 207 1986 kanadai

Álló sor balró-jobbra: Dragan Aleksic(vez.edző), Marko Stajkovszki (7), Marko Brkic (21), Lóránt Péter Károly (4),  
Báder Márton (14), Keller Ákos (6), Strahinja Milosevic (24), Jurkunas Andrius (edző)

Ülő sor balról-jobbra: Szabó Zoltán (masszőr), Wittmann Krisztián (8), Lazeric D Jones (12), Vojvoda Dávid (9),  
Stefan Sinovec (5), Tóth Zoltán (11)

Szolnoki Olaj KK 2014-2015



Az én rovatom…
Felejthetetlen végjátszmában győzött a múlt szombaton csapatunk. Mindenki 

hozzátette a magáét a győzelemhez, de Vojvoda Dávid, az Olaj 9-ese, amit produ-
kált az nem minden nap fordul elő a kosárlabdapályán. Szorongatott helyzetben 
az ellenfél gyűrűje felé dobta a labdát. A narancssárga gömb útját a légtérben a 
csarnok népe némán figyelte. Amikor az „csont nélkül” a gyűrűben landolt, egy 
emberként tört ki mindenkiből az örömujjongás. A feszültség tovább fokozódott, 
amikor a játékvezetők a „videóbírót” hívták segítségül a találat érvényességének 
megítélésére. A szerzett kosár érvényes volt, így ismét átélhettük a győzelem má-
morító élményét.

Ez az utolsó pillanatban elért győzelem kiváló útravaló a soron következő nehéz 
feladathoz, a fellépéshez a EuroCupben, Debrecenben.

 acsay

Juhász István

Juhász István ígé-
retes atléta karri-
erét cserélte fel a 
kosárlabdára. Sok 
idő eltelt azóta, de a 
megyei csúcsot ka-
lapácsvetésben még 
most is ő tartja. Így 
vall kosaras pálya-
futásáról:

„Csapattag voltam, 

amikor 1981/82- ben az Olaj első ízben fel-
került az NB-I-be. Nem voltam meghatározó 
játékos, de jó emlékekkel gondolok a csapat-
nál eltöltött időszakra. Amikor munkahelyi 
elfoglaltság miatt abbahagytam az aktív 
játékot, szurkolóként a lelátóról követem 
az eseményeket immár több mint harminc 
éve. Debrecenben ott leszek, és ha becsület-
tel helytállunk, már elégedett leszek. Azért jó 
lenne győzni, sikeres rajtot venni, és ha csa-
patként funkcionálunk elérhető a siker.”

Itt a szurkolók beszélnek:

   A klub 
k o r á b b i 

neve Triumph 
Lyubertsy. Több szem-

pontból is ismerős az Olaj számá-
ra a Zenit elődje. Obie Trotter a szolno-

ki sikereinek helyszínéről oda szerződött. 
Bolognában a EuroChallenge döntőjében, 
pedig megmérkőztünk velük, és bizony 

ZENIT SZENTPÉTERVÁR szoros csatában maradtunk alul. Abból a 
csapatból öt játékos maradt meg, valamint 
a vezetőedzői tisztben sem történt változás, 
továbbra is Vaszilij Karasev a tréner. Azon 
kívül, hogy nevet változtattak, „nicsevo” 
azaz nem probléma, hogy 650 kilométerrel 
arrébb költöztek Moszkvából Szentpéter-
várra és vitték az elődük jogait jogutódként 
s így indulhattak a EuroCup versenyében.



it nulla, eu nibh varius dictum, tortor sed sem ante, nascetur ac vestibulum ac integer. Aliquam duis wisi donec eros diam ridiculus, 
consequat libero viverra, integer est tempor dictum vitae. Orci porta ipsum gravida nibh justo, nec nunc non a duis, aliquam at 
aliquam sapien tincidunt eget vitae, mi eget fringilla elit porttitor odio ut. Sociis congue quis diam lacus, massa non, vitae libero 
sed enim ipsum vel, eu risus massa etiam, volutpat scelerisque ullamcorper. Sodales erat in justo ligula lorem. Malesuada mollit 
non pretium vulputate ut posuere, dapibus et quis turpis euismod elementum, nibh sed tortor integer ut morbi cras. Fusce netus 
quam cursus diam, fringilla convallis lectus morbi arcu, metus tortor nec, wisi erat. Urna auctor felis morbi, fusce est, ac sit, 
lectus suscipit. Cras eu, sit quis purus quis non lacus turpis, cursus wisi commodo. Tellus quis vestibulum pretium eleifend eros. 
Vel sodales a gravida aliquam nibh scelerisque, pretium felis integer eu duis turpis a, nulla dui pede, ante egestas velit, pretium 
nec. Nec at lacus. Aliquam etiam nec faucibus pellentesque. Nunc tincidunt, nec velit turpis sem, nullam integer nunc, ut pharetra 
urna nunc massa. Suscipit urna erat ut nullam, porttitor ac sollicitudin at, quam arcu tortor. Fringilla nibh pretium aliquam luctus 
rhoncus, mauris convallis ac accumsan maecenas massa vestibulum, sodales quam malesuada, id adipiscing lobortis faucibus 
mauris. Ligula phasellus condimentum ornare ac erat non. Id risus in ante. Turpis dui tortor amet quam donec non, sed accumsan, 
urna nunc turpis vulputate sed. Sociis rhoncus ut lectus mi posuere eget, in ullamcorper elit. Id nibh donec sit. Scelerisque pel-
lentesque adipisicing vitae lectus accumsan sit. Justo rhoncus magna ultricies eget, neque etiam, libero etiam, donec arcu sed, 
mauris non magna. Est orci consectetuer tincidunt. Nam at praesent nunc sollicitudin nihil mus, elit a mattis, viverra suspendisse

GLOBÁLIS PREVENCIÓ
Munkavédelmi Tűzvédelmi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

E-mail: dogeics@gmail.com • Telefon: 06 30/49-72-678

GépvizSGálaToK, SzabályzaToK, MunKa-, Tűz-,  
KörnyEzETvédElMi doKuMEnTációK KéSzíTéSE.

Olaj
Cseppek

A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.
E-mai l :  acsay.att i la@tvnetwork.hu,  www.  szolnokiolaj .hu 

Fele lős  k iadó:  Acsay Att i la  spor tszer vező 
Nyomdai  k iv ite lezés :  Tápió Nyomda Kft .  •  ISBN 978-963-88554-0-4

TÁMOGATÓK:

„A minőség útján”
5008 Szolnok, Cseresznye u. 22.

Telefon/Fax: 56/240-537; Mobil: 30/967-0961

Vállaljuk lakó- és középületek generál kivitelezését, teljes külső- és belső 
felújítását, utólagos hőszigetelési munkáit, energiatakarékos korszerűsítését  
közel 20 éves hazai és külföldi referenciákkal. 

5000 Szolnok, Baross út 7.
www.dreheretterem.hu
info@dreheretterem.hu2766 Tápiószele, Holló út 5.

+36 20/982-1180, +36 30/397-3559, tapionyomda@gmail.com

www.tiszaablak.hu

Szolnok, Jászberényi u. Hrsz.: 21802
(32-es főűt kivezető szakasza Zagyvarékas felé)

Tel.: +36 56/515-123, Fax: +36 56/515-122
E-mail: ertekesites@tiszaablak.hu

Ingyenes felmérés,  
szaktanácsadás


