BIZTOS ÉPÍTKEZÉS ÉS FEJLŐDÉS - FIATALJAIBAN ÉS
RUTINOS KÉZILABDÁZÓIBAN BÍZIK AZ ALBA FEHÉRVÁR KC,
CSAK KÉT JÁTÉKOST IGAZOLTAK

Két új igazolással, de az előző szezon csapatára építve kezdte meg felkészülést az Alba Fehérvár KC. A női kézilabda
bajnokság nyolcadik helyezettje tapasztalt játékosaira, idegenlégiósaira, saját nevelésű fiataljaira és az ambíciózus
szerzeményekre alapozva vág neki a következő szezonnak. A két igazolás egyaránt Békéscsabáról érkezett: Szarka Adrien
balszélső, Györkös Rebeka kapus posztra, de a szakmai stábban is vannak változások.

Az Alba Fehérvár KC csapata számára orvosi vizsgálatokkal indult a felkészülés, a két fizikai
felmérés révén komoly képet kap a szakmai stáb a játékosok állapotáról. A vasárnap
kezdődő mátraházi edzőtábor előtt azonban a klub vezetése terveiről, célkitűzéseiről
tájékoztatott.
Mészáros Attila, alpolgármester a város nevében sok sikert kívánt a csapatnak. "Bízom benne, hogy sokszor
tudunk majd az együttes sikereinek örülni. Székesfehérvár továbbra is kiemelt egyesületként kezeli az Alba
Fehérvár KC-t,a támogatási feltételek nem változtak az elmúlt évekhez képest. Igyekszünk a feltételeket
biztosítani, hogy a lányok a lehető legnyugodtabb körülmények között tudjanak készülni. Ősztől mindenkit várunk
a Köfém csarnokba, hogy együtt szurkoljunk."

Balássi Imre klubelnök hangsúlyozta régóta céljuk, hogy értéket teremtsenek és ehhez a helyi közegből
merítsenek. "A bajnokság erőviszonyai jelentősen megváltoztak, az eredménycentrikus csapatok sok minőségi
klasszis külföldit igazoltak. Mi más utat szeretnénk bejárni, ami közép és hosszú távon lehet annyira sikeres, mint
a másik koncepció. Az elmúlt szezon utolsó fordulóiban eredményesen tudott játszani a csapat" - utalt ezzel
például a világklasszisokat felvonultató Érd legyőzésére, vagy éppen a hasonló kvalitásokkal bíró Siófok ellen
elért döntetlenre. "Ezeken a mérkőzéseken nagy szerep hárult a saját nevelésű játékosokra, éppen ezért a
jövőben is támaszkodni fogunk rájuk, ahogyan légiósainkra, rutinos játékosainkra is. Mi a fejlődést, a biztos
építkezés választottunk.”

Deli Rita harmadik szezonját kezdi az Alba Fehérvár KC vezetőedzőjeként. "Szeretném folytatni a korábban
megkezdett munkámat. Továbbra is a csapat pillérei a rutinos játékosok, idegenlégiósok, de fontosak a fiataljaink
is, szeretnénk továbbfejleszteni a tudásukat. Biztos vagyok abban, hogy számukra példakép a négy külföldi lány,
mint ahogy Temes Bernadett vagy Pelczéder Orsolya is. Györkös Rebeka és Szarka Adrien személyében pedig
motivált játékosokat tudtunk igazolni".

A huszonhárom éves Györkös Rebeka Békéscsabáról érkezett a kapus posztra. Három éve véd az élvonalban,
az elmúlt szezont megelőzően Budaörsön védett. "Sokszor játszottam az Alba Fehérvár KC ellen és mindig
szimpatikusak voltak, Sugár Tímeával a csapat kapusedzőjével pedig mindig szerettem volna együtt dolgozni."
Szarka Adrienn ugyancsak a viharsarokból tette át székhelyét a Koronázó városba. A huszonhét esztendős
balszélső korábban hét éven át játszott a Ferencvárosban, amellyel bajnokságot, Magyar Kupát és két
alkalommal KEK-et nyert. "Nagyon örültem, amikor megkeresett Deli Rita, szimpatikus a szakmai elképzelés és a
fiatal csapat".
A szakmai stábban a Győrből érkező Kovács Tivadar sportigazgatóként kezdte meg a munkát a klubnál, az
erőnléti edzői feladatokat pedig szintén a folyók városából érkező Gál Bence látja el.
Az Alba Fehérvár KC vasárnap egy hetes edzőtáborba vonul Mátraházára majd több felkészülési mérkőzést vív,
szombaton Vácott, majd Balatonbogláron a Győr korábbi sikeredzője által irányított Rostov-Donnal, de az Érddel
is megmérkőznek a lányok, akik egy dunaújvárosi tornán is részt vesznek.

