
  

Zsivanovics gólja döntött az alsóházi rangadón 

A férfi vízilabda OB I alsóházi rangadóján hiába vezetett kétszer is három góllal a 
Fehérvár a ligeti uszodában, a gyızelemmel járó három pont a Bodrogi Bau-
Szentesé lett. 

Bodrogi Bau-Szentes–Fehérvár 11–10 (3–4, 4–3, 2–2, 
2–1) 
Vodafone férfi vízilabda OB I, 13. forduló. Szentes, 
ligeti uszoda, 400 nézı. Vezette: Székely Z., Molnár P. 
Szentes: HORVÁTH T. – SZİKE 4, Jaksa, ZSIVANOVICS 1, 
Szabó L. 1, SZABÓ Z. 4, Csente. Csere: Molnár A., Rácz 
1, Araczki, Torday, Döbrıssy, Szénászky. Edzı: Vass 
Sándor. 
Fehérvár: Veres – TÓTH B. 2, Mezei 1, HESZ 5, 
Naganuma, Lázár, Deme 1. Csere: Tusa, Petıváry 1, 
Vrezgó, Gelley, Rom, Farkas. Edzı: Dabrowski Norbert. 
Gól – emberelınybıl: 12/3, ill. 13/6. Ötméteresbıl: 
2/2, ill. 3/2. 
 
Erre a mérkızésre készült már hónapok óta a Bodrogi Bau. Csak a Fehérvár elleni, 
hazai találkozó lebegett a szentesiek szeme elıtt, mindent ennek rendeltek alá. 
Különösebben nem foglalkoztak azzal, hogy nagy különbségő vereséget szenvedtek az 
FTC, a Honvéd és a Vasas ellen, tudták, az ı idejüknek a fehérváriak ellen kell 
eljönnie.  
 
Az eredmény is sejtetni engedi, borzasztóan nehéz, végtelenségig kiélezett csata 
zajlott a medencében. Úgy indult az ütközet, hogy abban bizony kevés babér terem a 
Kurca-partiaknak. Az elsı negyedben hatszor(!) kényszerültek emberhátrányba, a 
második közepén viszont az volt a baj, hogy a vendégek elıbb 6–3-ra, majd 7–4-re 
léptek meg. A meccs fordulópontja 7–6-os fehérvári vezetésnél következett be: 
Horváth Tamás kivédte az egykoron sokszoros válogatott Petıváry Zsolt büntetıjét. 
Ez annyira feldobta az alakulatot, hogy fordított (9–7), és onnan kezdve már egyszer 
sem adta ki kezébıl a vezetést. Mégis úgy nézett ki, hogy 10–10-es döntetlennel zárul 
a csata, csakhogy nyolc másodperccel a vége elıtt a házigazdák szerb légiósa, 
Zsivanovics centerbıl elért akciógóllal rendkívül fontos három ponthoz juttatta 
csapatát. Leírhatatlan volt az öröm – de nemcsak a játékosok, hanem a szurkolók 
között is.  
 
Vass Sándor: – Ez volt az a meccs, amit muszáj volt megnyernünk. Dicséret illeti 
minden játékosomat, nagyszerően küzdöttek. 
 
További eredmények: FTC–Újpest 14–8, BVSC–Pécs 12–13, Szolnok–OSC 3–6, Eger–Vasas 
8–10, Szolnok–Újpest 13–13, BVSC–OSC 14–9, FTC–Domino-Honvéd 8–9, Fehérvár–Pécs 
5–13.  
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