
Kifogott az Újváros a szentesi lányokon 

A Dunaújváros otthonában szenvedett nagyarányú vereséget a Szentesi VK nıi 
vízilabdacsapata. Kotováék 12-6-ra maradtak alul úgy, hogy az utolsó negyedben 
nem találtak be a kapuba. 

Benkı Tímea révén a hazaiak kezdhették a találkozót, 
az elsı perc vége elıtt benkı találatával meg is 
szerezték a vezetést.Sok kihagyott lövés után a 4. perc 
végén egyenlített a Szentes, Takács centergóljával 1-1 
állt az eredményjelzın. Pengı fórból talált be, így 
gyorsan elınyhöz jutatta a Kurca-partiakat. Már az elsı 
játékrészben potyogtak a gólok: elıbb Berta hozta 
ikszre a mérkızést, majd Gyıri szerezte vissza a 
vezetést a szentesieknek. Újabb 15 másodperccel 
késıbb Poszkoli talál be, akciógólja után 3-3 lett az 
elsı negyed. 
 
A második negyedben sem tudott egyik csapat sem elszakadni a másiktól,s bár Kotova 
két találatával kettıre nıtt a szentesiek elınye, Szőcs és Menczinger bombái után 
ismét egál volt. Az utolsó percen belül megfordult a mérkızés addigi képe, a hazaiak 
szereztek vezetést Keszthelyi szabaddobásgóljával. A félidıben 6-5-re a Dunaújváros 
vezetett. 
 
A harmadik negyedben már elúszni látszott a mérkızés a csongrád megyeieknek, 
Keszthelyi és Szőcs góljaival már három góllal, 8-5-re vezettek a hazaiak. Kotova az 
utolsó másodpercekben még egy gólnyit faragott a hátrányon. 
 
Az utolsó etapból alig fél perc telt el, amikor Poszkoli elınybıl állított vissza a 
háromgólos hazai vezetést, majd pár perccel késıbb még egy lapáttal rátesz. A 
Szentesnek 5 perce volt egy agresszívan és nagyot küzdı Dunaújváros ellen 
fordítania, de nem sok lehetıség mutatkozott. A Kurca-partiak játékában az idıkérés 
sem hozott megváltást, Benkı Tímea fórból 11-6-ra módosította az eredményt. Az 
utolsó percekben sorra maradtak ki az elınyök, a ziccerek, de a hazaiaknak már nem 
volt félnivalójuk. Fél perccel a lefújás elıtt Szőcs még megforgatta a kést a 
Szentesben, ezzel 12-6-ra gyızött az Újváros. 
 
Vodafone nıi vízilabda OB I. 
 
Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda. Vezette: Rubos Károly, Dodog Szabolcs. 
 
DF-ELCO DVCSH - Szentesi VK 12-6 (3-3, 3-2, 2-1, 4-0) 
 
Dunaújváros: Kasó - Menczinger 1, Keszthelyi 2, Szőcs 3, Brávik, Poszkoli 3, Benkı 2. 
Csere: Ács, Kovács, Berta 1, Huszka. Edzı: Mihók Attila. 
 
Szentes: Jankovics - Gyıri 1, Pengı 1, Takács 1, Kotova 3, Kövér-Kiss, Tóth. Csere: 
Hevesi, Sipos, Kertes, Árkosy.Edzı: Zantleitner Krisztina. 
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Emberelıny: 11/7 ill. 9/2. 
 
Ötméteres: 1/1 ill. -.  
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