
  

Egerben is kikapott a Szentes csapata 

Vízilabda - Az elızı két évadhoz hasonlóan a mostaniban sem sikerült a bajnoki 
dobogóra felkapaszkodnia a Hungerit MetalCom-Szentes nıi vízilabdacsapatának. 
Kotováék a bronzcsata mindkét találkozóján kikaptak az Egertıl. 

A bronzcsata egri mérkızése is bizonyította, nem volt a 
véletlen mőve a hevesiek négy nappal korábbi szentesi 
gyızelme. Ahogy a ligeti uszodában, a tegnapi meccsen 
is lényegesen jobban kezdtek Antalék, akik a 
játékvezetık szimpátiáját is élvezve az elsı negyedben 
elhúztak 5–0-ra. Ugyan Gyıri vezérletével a fordulásig 
egészen közel zárkóztak a vendégek, és úgy nézett ki, a 
lendületük a folytatásban is kitart. 
 
Nem így történt, és ezért elsısorban magukat 
okolhatják a Kurca-partiak. Közel kétszer annyiszor 
vették célba a kaput, mint a hazaiak, de ez az adatsor 
semmit sem ért hatékonyság nélkül... 
 
Az egész évi teljesítmény alapján érdemtelenül szerzett érmet az Eger, ám ha csak a 
helyosztón produkáltakat vesszük figyelembe, akkor viszont ki kell jelenteni: jó 
helyre került a bronzmedál. 
 
Dr. Tóth Gyula: – Gratulálok az Egernek a harmadik hely megszerzéséhez! Két 
tényezı vezetett a vereségünkhöz: a rossz lövıforma, valamint a védekezésben 
elkövetett több buta hiba. 
 
A mérkızés jegyzıkönyve 
 
Eger–Hungerit MetalCom-Szentes 10–6 (3–0, 0–2, 3–1, 4–3) 
 
Vodafone nıi vízilabda OB I, 3. helyért, második mérkızés. Eger, 150 nézı. Vezette: 
Vojvoda, Németh A. 
 
Eger: SERFİZİ – Antal 3, Ziaková 1, BENE 2, PÓCSI 1, Jancsó 2, Kling. Csere: FEKETE 
1, Szeredi, Gyenes. Edzı: Kelemen Attila. 
 
Szentes: Jankovics – Pengı, Kövér-Kiss 1, Ipacs, GYİRI 3, Kotova 1, Hevesi. Csere: 
Dalmády P. 1, Dalmády Sz., Árkosy, Szabó X., Kertes. Edzı: dr. Tóth Gyula. 
 
Gól – emberelınybıl: 8/4, ill. 11/2, ötméteresbıl: 2/1, ill. –. 
 
Az egyik fél második gyızelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az Eger javára.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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