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SZOLNOKI OLAJ KK – SÖDERTALJE KING
FIBA EUROPE CUP 2. SELEJTEZŐ KÖR
Játékvezetők: Sergey Krug (orosz), Nikola Perlic (horvát), Milosav Kaludjerovic (montenegrói)
FIBA-ellenőr: Jadran Lasetoviv (Bosnia és Hercegovina)
A legközelebbi hazai mérkőzés 2017.10.07-én 18.00 órai kezdettel lesz a Sopron KC
csapata ellen.
FIBA EUROPE CUP

DRAGAN ALEKSIC

Csapatunk bravúros teljesítmén�nyel maga mögött tudhatja az első
selejtező kört. A továbbiakban mai
svéd vendégeinkkel folytatódik a vetélkedő. Az előzőhöz hasonlóan két
találkozón dől el, hogy melyik csapat léphet tovább a 32-es főtáblára.
Ott nyolc négy csapatos csoportok
lesznek és körmérkőzéses formában,
oda-visszavágós alapon döntik el a
sorrendet. A csoport első két helyezettje marad versenyben és folytatja
a vetélkedőt.

vezetőedző

– Mennyire sikerült feltérképezni a mai
vendégeinket, a svéd csapatot?
– Az az igazság, hogy
lényeges információt nem
sikerült szereznünk. Szinte semmit nem tudunk
róluk. Úgy gondolom, a
Trabzonspornál talán kicsit
gyengébb ellenfelet képviselnek. Kevés időnk van
a felkészülésre, de nagyon
erősen fogunk játszani és
hazai pályán
megpróbáljuk őket „bedarálni”. Bízom benne, hogy jó meccs lesz, és ki tudjuk
szolgálni szurkolóinkat, akik szépszámban elkísértek
bennünket az első bajnoki találkozónkra, Pécsre is,
amelyet ez úton is köszönünk.

PALLAI PROJECT
EGYÉNI CÉG

5000 Szolnok, Mester u. 35. (az Üteg út felől) • Telefon: 56/340-103
Mobil: 30/954-9207 • E-mail: pallaibau@t-online.hu

20 éves hazai és külföldi referenciákkal
„A MINŐSÉG ÚTJÁN”
VÁLLALJUK:

– lakó- és középületek generál
kivitelezését,
– teljes külső- és belső felújítását,

– utólagos hőszigetelési munkáit,
– energiatakarékos
korszerűsítését.

A SÖDERTALJE KING CSAPATA

Karahmetovic, Adam

Mez szám: 2
Magasság: 189 cm

Blazevic, Mario

Születési év: 1998
Nemzetiség: svéd

Mez szám: 3
Magasság: 180 cm

Bizaca, Toni

Mez szám: 9
Magasság: 203 cm

Pahlmblad, Martin

Születési év: 1982
Nemzetiség: horvát

Mez szám: 10
Magasság: 195 cm

Spires, Nicholas

Mez szám: 14
Magasság: 206 cm

Születési év: 1992
Nemzetiség: svéd

Születési év: 1986
Nemzetiség: svéd

Agathangelidis, Dimitris

Születési év: 1994
Nemzetiség: svéd

Mez szám: 15
Magasság: 182 cm

Születési év: 1998
Nemzetiség: görög-svéd

Holm, Oskar

Mez szám: 6
Magasság: 197 cm

Lindstrom, Valter

Születési év: 1998
Nemzetiség: svéd

Ramstedt, Adam

Mez szám: 11
Magasság: 208 cm

Születési év: 1995
Nemzetiség: svéd

Anderson, Aaron

Mez szám: 21
Magasság: 201 cm

Születési év:1991
Nemzetiség: USA

Mez szám: 7
Magasság: 200 cm

Születési év: 1995
Nemzetiség: svéd

Wilson, Derrick

Mez szám: 12
Magasság: 185 cm

Születési év: 1992
Nemzetiség: USA

Sjolin, Henrik

Mez szám: –
Magasság: 183

Születési év: 1997
Nemzetiség: svéd

A fotókat készítette: Kakó Zsolt

A SZOLNOKI OLAJ KK CSAPATA

Álló sor (balról-jobbra): Dragan Aleksic vezetőedző, Kendrick Perry, Vojvoda Dávid, Tóth Ádám, Luksa Andric, Quinci Ford, Strahinja Milosevic,
Jakab Máté edző, Szarvas Gábor edző
Ülő sor (balról-jobbra): Frikker Marcell, Csák Bence, Kovács Péter, Szabó Zoltán masszőr, Polyák László, Tóth Zoltán, Tarik Tobias Phillippe
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HUNYADI ÚT 32.

Telefon: 06 56-376-118

Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 7.00 - 17.00 óráig,
szombaton: 7.30 -12.00 óráig

Róza Vendéglő

5000 Szolnok,
Konstantin u. 36.
Tel.: (56) 400 805

SÖDERTALJE KING

Svédország legsikeresebb kosárlabdacsapata. A főváros, Stockholm a
székhelye és a kétezer nézőt befogadó Taljehallenben játssza mérkőzéseit. Ezidáig tíz alkalommal nyerte meg a honi első ligát és több ízben
végzett a második helyen, mint a legutóbbi szezonban is.
A selejtező második körében kapcsolódik be az FIBA Europe Cup versenysorozatába. A csapat 5 légióst foglalkoztat, és az elmúlt szezonhoz
viszonyítva az alapemberek zömmel maradtak.
A vezetőedzői tisztet a svéd állampolgárságú Ludwig Degernas látja el.
Az együttes átlagmagassága 192,4 centiméter, átlagéletkora pedig huszonöt év.
Itt a szurkolók beszélnek:

Annak idején, a 1988/89-es bajnoki évben szerelmes voltam egy leányzóba, aki az Olaj kosármeccseire járt, így én is mentem. Néztem a lányt,
a mérkőzést, és egyre jobban megtetszett mindkettő. Berkics Laci, Tóth
Attila, Judik Béla, Andrej Tyubin és a többiek által fémjelzett csapatnál
a „B-közép” tagja lettem, ahol a „Tojás”, „Dakota” féle társaságban Lázár
Zoli volt a dobos.
Nagy dolog, hogy vannak Szolnokon szabadtéri kosárlabdapályák és ott
játszhatunk, hódolhatunk kedvenc sportunknak. Az Olaj mai csapatánál
azt látom, hogy örömmel, egységesen és vidáman, felszabadultan játszaIlu István
nak együtt, ami nagyon lényeges tényező. A mai találkozótól győzelmet
várok, amely elég lesz a továbbjutáshoz.
Élőben ez a játék, a kosárlabda nagy élmény – vallja István, a sportág és az Olaj elkötelezett
híve.

Az én rovatom…

Csapatunk törökországi fellépését végigkövettem a technika segítségével. Az élőképes,
internetes közvetítés ugyan nagyon rossz minőségben, szaggatott formában jutott el laptopomhoz, de azért néztem. Időnként átkapcsoltam a statisztikához, ahol tisztán lehetett
látni mindent, igaz, a két nézhető dolog nem volt mindig szinkronban. Volt időszak,
amikor már húsz pont is volt közte, de reménykedtem, hogy megismétlődik a szolnoki
forgatókönyv és sikerül a továbbjutás. A finisben a jelek azt is mutatták, de a kilencpontos hátrány megközelítéséhez az a fránya öt-hat pont nem akart apadni. Az utolsó
másodpercekben jó volt a hajrá, sikerült a továbbjutásunk. Fantasztikus élményt kaptam,
kaptunk. Az első hazai bajnoki találkozó simára sikerült a PVSK ellen, várjuk a hasonló
jó folytatást.
acsay

TÁMOGATÓK:

RepTÁr Szolnoki RepÜlOmÚzeum
www.reptar.hu

Nyitvatartás: Keddtől-Vasárnapig 10:00-18:00
Szolnok, Thököly út 90. (Posta Garázs melletti udavar)
Tel.: +36 56/515-123, Fax: +36 56/515-122
• 5 és 6 légkamrás TROCAL műanyag nyílászárók gyártása és
forgalmazása
• Régi nyílászárók bontása, új nyílászárók beépítése

www.tiszaablak.hu

E-mail: ertekesites@tiszaablak.hu

Szolnok, Táncsics Mihály u. 15.
Asztalfoglalás, rendelés: +36 20 298 7238

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.

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

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 pellentesque 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

2766 Tápiószele, Holló út 5.
+36 20/982-1180, +36 30/397-3559, tapionyomda@gmail.com

Olaj

Cseppek

A hazai mérkőzések alkalmából kiadott híradó.

5000 Szolnok, Baross út 7.
www.dreheretterem.hu
info@dreheretterem.hu

E-mai l: att i l a.acs ay@g mai l.com, w w w.szolnok iol aj.hu
Felelős k i adó: Acs ay Att i l a sp or tszer ve ző
Nyomd ai k iv itele zés: Tápió Nyomd a Kf t. • ISBN 978-963-88554-0-4

