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Foreword EHF President
Dear handball friends,
It is with great pleasure to welcome you to the EHF European League Men group phase for
the season 2021/22.
Despite all the difficulties related to the pandemic last season the vast majority of the games
were decided on court which was a tremendous success and I wish to express my gratitude
to all clubs for the excellent cooperation.
The competition culminated at the excellent EHF Finals weekend in Mannheim and already
the first season has proved that the decision to reform our club competitions system in the
summer of 2020 was a step in the right direction. It is also pleasing us that not only all 120
group phase matches will be streamed live on EHFTV for our fanbase at the TV screens but
also more and more fans will be able to return to the arenas and create a real handball
atmosphere how we have always known it.
What I am looking forward to most over the next 10 rounds of matches is witnessing a real
eclectic mix of teams going head-to-head over the coming months as they fight for their
places in the all-important knockout stages.
Sixteen nations across the EHF are represented among the 24 competing teams, which gives
this season’s competition a hugely diverse combination of styles, further proof of what makes
this competition so captivating.
What lies in wait for handball fans is a mouth-watering series of matches featuring some of
the biggest names in our sport with no easy games for any team.
Just one look at some of the clubs in the group phase is enough to whet the appetite. With
the likes HBC Nantes and Füchse Berlin joining former EHF Champions League winners
Bidasoa Irun and SC Magdeburg, who are defending their title from the premiere season of
the EHF European League Men, the race to reach the elimination phase is going to be a battle
of epic proportions.
It goes without saying that I wish everyone associated with every team all the very best of
luck over the forthcoming group phase matches. I would also like to thank them all for their
support, enthusiasm and understanding in what has been a hugely challenging time for our
sport.
The togetherness shown by everyone in the handball community, however, has given us all
real strength and I hope that by the time we are able to celebrate the final weekend of this
competition in May it will be in circumstances in which we can enjoy it together and safely.
Yours in sport,
Michael Wiederer
EHF President

αιρ τι μ ς ροέ ρο EHF

γαπητοί φίλοι του χάντμπολ,
ε μεγάλη χαρά, σας καλωσορίζω στη φάση των ομίλων του
για την
περίοδο
.
αρ όλες τις δυσκολίες που σχετίζονται με την πανδημία, την περασμένη σεζόν, η συντριπτική
πλειο ηφία των αγώνων κρίθηκε στο γήπεδο, γεγονός που αποτελεί τεράστια επιτυχία και θέλω να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συλλόγους για την άριστη συνεργασία.
αγωνιστική διαδικασία κορυφώθηκε το περίφημο σαββατοκύριακο των τελικών του
στο
άνχαϊμ και ήδη η πρώτη σεζόν απέδειξε ότι η απόφαση για τη αναμόρφωση του συστήματος
αγώνων των συλλόγων μας το καλοκαίρι του
, ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι
επίσης ευτύχημα για εμάς, ότι όχι μόνο και οι
αγώνες της φάσης των ομίλων θα μεταδοθούν από
την
για τους φιλάθλους μας στις τηλεοπτικές οθόνες, αλλά και ότι όλο και περισσότεροι
φίλαθλοι, θα μπορούν να επιστρέ ουν στα γήπεδα και να δημιουργήσουν μια πραγματική ατμόσφαιρα
χάντμπολ, όπως την ξέραμε πάντα.
υτό για το οποίο ανυπομονώ περισσότερο για τις επόμενες αγωνιστικές, είναι να
παρακολουθήσουμε ένα μίγμα εκλεκτών ομάδων, που θα βρεθούν αντιμέτωπες τους επόμενους
μήνες, παλεύοντας για τη διεκδίκηση μιας θέσης, στις επόμενες φάσεις με τους νοκ άουτ αγώνες.
∆εκαέξι χώρες από την
εκπροσωπούνται μεταξύ των διαγωνιζόμενων ομάδων, γεγονός που
προσδίδει στη φετινή διοργάνωση, έναν εξαιρετικό συνδυασμό διαφορετικών στυλ, μια ακόμη
απόδειξη για το τι καθιστά αυτή τη διοργάνωση, τόσο συναρπαστική.
υτό που περιμένει τους φίλους του χάντμπολ είναι μια απολαυστική σειρά αγώνων με μερικά από
τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματός μας, χωρίς εύκολα παιχνίδια για καμία ομάδα.
ια ματιά σε μερικούς από τους συλλόγους της φάσης των ομίλων αρκεί για να μας ανοίξει η
όρεξη .
ε ομάδες όπως η
και η
μαζί με την πρώην νικήτρια του
και την
, η οποία υπερασπίζεται τον τίτλο της πρώτης χρονιάς
του
, η μάχη για την πρόκριση στις επόμενες φάσεις, θα λάβει επικές
διαστάσεις.
Είναι αυτονόητο ότι εύχομαι σε όλες τις ομάδες να έχουν καλή τύχη στους επερχόμενους αγώνες
της φάσης των ομίλων. α ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη, τον
ενθουσιασμό και την κατανόησή τους σε μια περίοδο με πολύ μεγάλες προκλήσεις για το άθλημα
μας.
ενότητα που επέδειξαν όλοι στην κοινότητα του χάντμπολ, ωστόσο, μας έδωσε πραγματική δύναμη
και ελπίζω ότι όταν θα έρθει η στιγμή να γιορτάσουμε το τελευταίο αββατοκύριακο αυτής της
διοργάνωσης τον άιο, θα είμαστε σε συνθήκες που θα μπορούμε να το απολαύσουμε μαζί και με
ασφάλεια.
ε αθλητικούς χαιρετισμούς,
ρόεδρος
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ίλες και φίλοι Ενωσίτες,
ίλοι του χάντμπολ και του αθλητισμού,
τη δύσκολη περίοδο της έξαρσης της πανδημίας και κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες που
αντιμετώπισε η παγκόσμια κοινωνία και ο παγκόσμιος αθλητισμός επί δυο σχεδόν χρόνια, η ομάδα
μας επανήλθε στο θρόνο του ελληνικού χάντμπολ και πέτυχε ένα μοναδικό τρεμπλ στην
χειροσφαίριση, κατακτώντας και το
.
την πορεία αυτή προς την κατάκτηση της κορυφής σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ομάδα μας δεν μπόρεσε
να έχει τον κόσμο μας δίπλα της στις κερκίδες.
λει αν σε όλους μας οι φωνές, τα τραγούδια και τα συνθήματα των οπαδών μας, έλει ε σε όλους
μας αυτή η απαράμιλλη υποστήριξη των μοναδικών φιλάθλων μας.
ιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που η ομάδα μας, πρώτη στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ, θα
παίξει στη φάση των ομίλων του
.
χαρά μου όμως είναι διπλή γιατί η φετινή προσπάθεια θα γίνει από όλους μας μαζί, παίκτες και
προπονητές, κόσμο και διοίκηση.
στόσο μαζί με τον αγώνα της ομάδας μας, συνεχίζουμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη διαφύλαξη της
υγείας μας. λοι μαζί θα στηρίξουμε την ομάδα μας, τηρώντας σχολαστικά και ευλαβικά τους
κανόνες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και είναι βέβαιο ότι μαζί θα κερδίσουμε όλες τις μάχες,
όπως είναι βέβαιο ότι η ομάδα μας και οι φίλαθλοι μας θα αποτελέσουν για μια ακόμη φορά πρότυπο
αγωνιστικής και οπαδικής συμπεριφοράς.
γεία σε όλους και ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται για το σύλλογο μας.
ε αθλητικούς χαιρετισμούς,
λέξης λεξίου
ρόεδρος ΕΚ
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γαπητοί φίλοι του χάντμπολ και της ΕΚ,
ισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, που ο ένδοξος σύλλογός μας, θα συμμετάσχει στη
φάση των ομίλων του
για την περίοδο
. ε αυτή μας τη συμμετοχή,
επιβεβαιώνουμε την εδραίωση της αγαπημένης μας ομάδας στην ελίτ του ευρωπαϊκού χάντμπολ. να
άθλημα που ολοένα και μεγαλώνει ανά την Ευρώπη και που στην ΕΚ, αισθανθήκαμε την υποχρέωση
να ακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη.
ροερχόμενοι από την κατάκτηση του
, αλλά και του ρωταθλήματος και του
Κυπέλλου στη χώρα μας, η αλήθεια είναι ότι όχι απλά δεν εφησυχάζουμε, αλλά νιώθουμε ακόμα
μεγαλύτερη δί α για να ανεβάσουμε επίπεδο την ΕΚ μας και να την καταστήστουμε ως μια σταθερή
ευρωπαϊκή δύναμη στο χάρτη του χάντμπολ.
έτος, θα έχουμε τη χαρά, να έχουμε δίπλα μας, σε μόνιμη βάση, το διαχρονικά μεγαλύτερο στήριγμα
της ΕΚ, που δεν είναι άλλο από τους φιλάθλους μας. Είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία των οπαδών
της ΕΚ, θα δώσει στην ομάδα μας όπως έγινε και στον τελικό του
μια επιπλέον
δυναμική, προκειμένου να αποδείξουμε ότι είμαστε πανάξια σε αυτή την τόσο σπουδαία διοργάνωση.
την ΕΚ νιώθουμε μεγάλη τιμή, που θα συμπορευτούμε μαζί με ιστορικές και μεγάλες ευρωπαϊκές
δυνάμεις. έλω να ευχηθώ υγεία σε όλα τα μέλη της διοργάνωσης, σε όλες τις ομάδες και σε όλους
τους φιλάθλους. λοι μαζί να απολαύσουμε τις μεγάλες στιγμές
ε αθλητικούς χαιρετισμούς,
ταμάτης απασταμάτης
ναπληρωτής ρόεδρος ΕΚ
∆ιοικητικός επικεφαλής τμήματος αντμπολ
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Completely controlled bounce. Extreme durability.
Optimal roundness. Perfect grip and soft feel.
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SVK

Briatka Juraj

Θέση : Αριστερό Εξτρέμ
ΗΜ: 26.08.1995
180 cm
80 kg

Βασιλείου Τσάφος
Ιωάννης

Θέση : Δεξί Εξτρέμ
ΗΜ: 23.10.2003
187 cm
80 kg

Δημητρούλιας Δημήτριος
Προπονητής

Αλβανός Αλέξανδρος
Βοηθός Προπονητή

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
Αθλητικός Διευθυντής

Χατσίκας Ηλίας
Team Manager

Τόιλος Σταύρος
Φυσιοθεραπευτής

Καλαβάζης Παύλος
Φυσιοθεραπευτής

GER

Zarikos Nikolas Antonis
Θέση : Αριστερό Εξτρέμ
ΗΜ: 24.05.1998
185 cm
80 kg

Μπαλωμένος Σπυρίδων
Βοηθός Προπονητή

Πέρρος Ιωάννης
Φροντιστής

Καφφάτος Δημήτριος
Προπονητής
Τερματοφυλάκων

Καλιμάνης Δημήτριος
Φροντιστής

Προβολισιάνος Αλέξανδρος
Γυμναστής

Κελάλης Γεώργιος
Ιατρός
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MKD HC Eurofarm Pelister
CRO

32

BIH

Božic-Pavletic Josip

Gradjan Elmir

Position:
Right Wing
Place of birth: Split
Date of birth: 06.08.1994
Height:
188 cm
Weight:
83 kg

Position:
Line Player
Place of birth: Gorazde
Date of birth: 28.12.1993
Height:
190 cm
Weight:
112 kg

59

MKD

1

MKD

Ivanovski Filip

Kizic Marko

Position:
Goalkeeper
Place of birth: Bitola
Date of birth: 02.05.1994
Height:
190 cm
Weight:
85 kg

Position:
Goalkeeper
Place of birth: Skopje
Date of birth: 22.01.2001
Height:
198 cm
Weight:
100 kg

98

MKD

19

MKD

Kosteski Nenad

Kukoski Milorad

Position:
Right Wing
Place of birth: Struga
Date of birth: 03.04.2001
Height:
189 cm
Weight:
76 kg

Position:
Left Back
Place of birth: Struga
Date of birth: 12.07.1987
Height:
195 cm
Weight:
100 kg

24

MKD

7

MKD

Kukulovski Dejan

Madzovski Bojan

Position:
Left Back
Place of birth: Resen
Date of birth: 17.08.1998
Height:
195 cm
Weight:
96 kg

Position:
Left Wing
Place of birth: Skopje
Date of birth: 08.05.1994
Height:
184 cm
Weight:
90 kg

6

CRO

9

CRO

Mandalinic Stipe

Maraš Mateo

Position:
Left Back
Place of birth: Split
Date of birth: 09.09.1992
Height:
195 cm
Weight:
98 kg

Position:
Right Back
Place of birth: Split
Date of birth: 17.12.2000
Height:
203 cm
Weight:
102 kg

2

MKD

4

SRB

Markoski Nikola

Obradovic Nemanja

Position:
Line Player
Place of birth: Struga
Date of birth: 22.05.1990
Height:
198 cm
Weight:
118 kg

Position:
Left Back
Place of birth: Krusevac
Date of birth: 08.01.1991
Height:
200 cm
Weight:
110 kg

74
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MKD

BIH

Ojleski Goce

Peric Josip

Position:
Left Wing
Place of birth: Struga
Date of birth: 10.10.1989
Height:
180 cm
Weight:
80 kg

Position:
Centre Back
Place of birth: Zagreb
Date of birth: 05.06.1992
Height:
180 cm
Weight:
85 kg

18

MNE

13

HUN

Radovic Mirko

Székely Márton

Position:
Right Wing
Place of birth: Cetinje
Date of birth: 15.06.1990
Height:
186 cm
Weight:
93 kg

Position:
Goalkeeper
Place of birth: Budapest
Date of birth: 02.01.1990
Height:
194 cm
Weight:
87 kg

12

CUB

97

MKD

Taboada Dranquet Reinier

Tankoski Mario

Position:
Centre Back
Place of birth:
Date of birth: 02.06.1997
Height:
193 cm
Weight:
93 kg

Position:
Centre Back
Place of birth: Struga
Date of birth: 28.08.1998
Height:
190 cm
Weight:
90 kg

14

MKD

Velkovski Martin

30

Position:
Right Back
Place of birth: Skopje
Date of birth: 10.03.1997
Height:
190 cm
Weight:
85 kg

CRO

MKD

MKD

Babic Zeljko

Mojsov Bozidar

Sokoleski Ice

Head Coach

Assistant Coach

Assistant Coach
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∆ημήτρης ∆ημητρούλιας ( ad C a h)
«Περιμένουμε τον κόσμο μας στη Χαλκίδα, μας δίνει τρομερή ώθηση»
Ο προπονητής της ΑΕΚ, ∆ημήτρης ∆ημητρούλιας μετά το «2Χ2» στο EHF
European League, μιλάει για τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Πέλιστερ. Ο
κόουτς του «δικεφάλου» αναφέρεται και στο «μυστικό» της μεγάλης νίκης
κόντρα στη Νιμ...
-Η ΑΕΚ έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα στη Νέα διοργάνωση, που μάλλον δεν το
περίμεναν και πολλοί. Ποιο ήταν το μυστικό για αυτή τη δυναμική έναρξη
κόντρα σε δύο ομάδες που ήταν τα φαβορί;
«Νομίζω το μυστικό, πρώτα από όλα, είναι η χημεία που έχουμε μεταξύ μας
καθώς με τον κορμό της ομάδας, είμαστε πλέον καιρό. Όταν μιλάμε για μυστικά,
πάντα από πίσω κρύβεται δουλειά. Είμαστε μια ομάδα που ασχολούμαστε με τη
λεπτομέρεια, όπως ασχοληθήκαμε και στο παιχνίδι με τη Νιμ, το οποίο είχε
πολλές λεπτομέρειες και ήθελε μεγάλη συγκέντρωση. Θέλαμε να κάνουμε μια
καλή εμφάνιση και τελικά νικήσαμε. Είναι ένας θεσμός που έχει πολύ δρόμο.
Είναι νωρίς να λέμε για πρόκριση. Ωστόσο, πολλά θα φανούν απ’ το παιχνίδι της
Τρίτης».

-Το γεγονός ότι με την Πέλιστερ, θα έχει η ΑΕΚ το ρόλο του φαβορί, σας ανησυχεί;
«Σε όλα τα παιχνίδια, με βάση το μπάτζετ μας, είμαστε το αουτσάιντερ. Όμως όταν έχεις κάνει διπλό στη Νιμ είναι φυσικό να
μπορείς να αισθάνεσαι ότι θα νικήσεις την Πέλιστερ στην έδρα σου. Πάντα στόχος μας, άλλωστε, είναι η νίκη. Σε αυτό το ματς, αν
νικήσουμε, θα είμαστε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Το θεωρώ όμως πιο δύσκολο ματς από αυτό της Νιμ γιατί
υπάρχει πλέον πίεση στους παίκτες. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε πολύ προετοιμασμένοι. Και αυτό κάνουμε ήδη,
δουλεύοντας όλη την εβδομάδα για αυτό το ματς. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σχετικά με την προετοιμασία μας, έχοντας δει
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αντιπάλου. Κάναμε το σκάουτινγκ μας και τώρα περιμένουμε…».
-Έχουμε διαπιστώσει πόσο μεγάλη ώθηση δίνει η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ στην ομάδα. Έπαιξε ρόλο, θεωρείτε, και στην
εκτός έδρας μάχη με τη Νιμ; Και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους οπαδούς της ομάδας για την ερχόμενη αναμέτρηση που
είναι στην Χαλκίδα;
«Πάντα παίζει ρόλο ο κόσμος της ΑΕΚ. Ακόμα και αν έρθει ένας φίλος της ομάδας, θα παίξει τον ρόλο του. Το γεγονός ότι
μαζεύτηκε κόσμος της ομάδας σε μια τόσο δύσκολη έδρα όπως της Νιμ, ήταν πολύ σημαντικό. Υπήρξαν στιγμές που
ακουγόντουσαν μόνο αυτοί και μας έκαναν να νιώσουμε χαρά και περηφάνια. Τους περιμένουμε στο ραντεβού στη Χαλκίδα. Η
παρουσία τους είναι βέβαιο πως θα μας ωθήσει προς το αποτέλεσμα».
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Ignacio Plaza Jimenez
« αγώνας με την Πέλιστερ είναι “τελικός”»
«χρυσός» σκόρερ της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τη Νιμ, Νάτσο Πλάθα
ιμένεθ μιλάει για το
απέναντι στη γαλλική ομάδα, αλλά
και για την αυτοπεποίθηση που έχουν, αυτός και οι συμπαίκτες του.
Παράλληλα, όσον αφορά στο ματς με την Πέλιστερ, επισημαίνει πόσο
σημαντικός είναι ο αγώνας αλλά και η παρουσία του κόσμου στο
γήπεδο.
-Πόσο πίστη έχετε τελικά στον εαυτό σας και στην ομάδα για να
κάνετε συνεχόμενες υπερβάσεις και παρά το γεγονός ότι πέρυσι
κατακτήσατε τα πάντα;
«Η αλήθεια είναι πως πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας και αυτό
οφείλεται στην πολλή δουλειά που κάνουμε. Έχουμε κάνει πολύ
καλούς αγώνες μέχρι τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να
χαλαρώσουμε. Ειδικά τους αγώνες που έχουμε εντός έδρας, πρέπει να
τους νικήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και θα τα δώσουμε όλα
προκειμένου να πάρουμε τη νίκη κόντρα στην Πέλιστερ».

-Προλαβαίνει να υπάρξει έστω και κάποια σκέψη στο μυαλό ενός παίκτη που έχει την μπάλα στα χέρια του στο
τελευταίο δευτερόλεπτο και που πρέπει να σκοράρει για να κερδίσει η ομάδα του; Κι αν ναι, ποια σκέψη είναι αυτή
που σου πέρασε από το μυαλό και χάρισες τη νίκη στην ΑΕΚ, στην τελευταία φάση του αγώνα με την Νιμ;
«Θέλω να πω πως αυτό που συνέβη στην Γαλλία ήταν κάτι το μοναδικό. Την τελευταία φάση δεν την είχαμε
προετοιμάσει, αλλά έγινε. ∆εν σκέφτηκα και πολλά. Είδα τον χώρο εκεί, έχω την άνεση και με τον Μόγια και
τρέξαμε προκειμένου να μπει το τελευταίο γκολ. Σε κάθε ματς πιστεύουμε στη νίκη. Έτσι και σε αυτό, παρά τον
υψηλό βαθμό της δυσκολίας, πιστέψαμε και εν τέλει κατακτήσαμε τη νίκη».
-Είναι το ματς με την Πέλιστερ το «κλειδί» για την πρόκριση της ΑΕΚ από τον όμιλο;
«Η Πέλιστερ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εάν θέλουμε να προκριθούμε στον επόμενο γύρο, για εμάς είναι κάτι
σαν “τελικός”. Πρέπει να νικήσουμε και να παίξουμε καλά μπροστά στους φιλάθλους μας. Επί της ουσίας, θέλουμε
να παίζουμε πάντα καλά για τους οπαδούς μας, που ήρθαν και στην Γαλλία και ήταν φοβεροί. ∆εν περιμέναμε
τόσους πολλούς, είναι η αλήθεια. Μας έδωσαν κίνητρο και ήταν πραγματικά κάτι το καταπληκτικό για εμάς».
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Ο προπονητής της Γιούροφαρμ Πέλιστερ, έλικο
Μπάμπιτς, δήλωσε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ :
Προετοιμαζόμαστε για το ματς αυτής της ε δομάδας και
είμαι ευτυχής που θα παί ουμε ένα ανταγωνιστικό ματς
απέναντι στην έκπλη η του γκρουπ. Ολες οι ομάδες είναι
ανταγωνιστικές, ο Ομιλος είναι πολύ δυνατός και όλα θα
είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος. Η ΑΕΚ είναι μοντέρνα
ομάδα, τρέχει, παίζει με διαφορετικό στυλ σε σχέση με το
ελληνικό χάντμπολ και δεν είναι εύκολο να παί εις
απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Αλλά, είμαστε έτοιμοι και
είμαι έ αιος ότι το ματς αυτής της ρίτης θα είναι
ενδιαφέρον.
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Ο τερματοφύλακας της Γιούροφαρμ Πέλιστερ, Μάρκο
Κίζιτς, αναφερόμενος στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ,
είπε :
Η ΑΕΚ είναι μία μη τυπική ομάδα. Παρακολουθήσαμε
ορισμένα παιχνίδια της και είναι μία ανταγωνιστική
ομάδα, με πολλούς έμπειρους παίκτες. Μετά την
ισοπαλία στο Σαφχάουζεν, είμαστε σε καλύτερη
κατάσταση και είμαστε έτοιμοι για τα 4 ευρωπαϊκα
παιχνίδια που μας περιμένουν μέσα στον επόμενο μήνα.
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