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Az ezüstért is harcolnia kell a Szentesnek
IMRE PÉTER
2010.05.03. 03:46

A Hungerit MetalCom-Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata az Eger otthonában
egygólos vereséget szenvedett. Ez azt jelenti, hogy a Dunaújváros már címvédést
ünnepelhetett, míg a Kurca-partiaknak az ezüstért is harcolniuk kell.
ZF-Eger–Hungerit MetalCom-Szentesi VK 11–10 (3–
4, 4–2, 2–3, 2–1)
Vodafone nıi vízilabda OB I, rájátszás az 1–4. helyért,
4. forduló. Eger, 100 nézı. Vezette: dr. Molnár T.,
Horváth M.
Eger: Szabó I. – ZIAKOVA 4, Bene 1, Pócsi, FLINT 1,
Czigány 1, ANTAL D. 4. Csere: Jenes, Szeredi. Edzı:
Kelemen Attila.
Szentes: Jankovics – Gyıri, Hevesi, KOTOVA 3,
Takács O. 3, KÖVÉR-KIS 3, Tóth A. 1. Csere: Pengı,
Miskolczi, Árkosy. Edzı: Zantleitner Krisztina.
Gól – emberelınybıl: 9/3, ill. 6/3.
Ötméteresbıl: 2/2, ill. 4/4.
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A forduló másik mérkızésén: Újpest–Dunaújvárosi Fıiskola 8–16 (1–3, 4–4, 0–4, 3–5).
A szentesi lányok az egri vár bevételére készültek, és sokáig úgy tőnt: sikerrel
ostromolják a (vízilabda-)erısséget. Egészen 6–5-ig Zantleitner Krisztina vezetıedzı
tanítványai vezettek, rendre egy találattal – elsısorban hatékony centerjátékuknak
köszönhetıen –, a házigazdák egyenlítettek, futottak az eredmény után. Az egriek
elıször a második játékrész hajrájában, 6–6 után ragadták magukhoz a
kezdeményezést, vezettek. Fordulás után is jól tartotta magát a Szentes, kétgólos
hátrányt (6–8, 7–9) is sikerült egalizálni, a gyıztes találatot azonban Ziakova
jegyezte. Akkor még 5 perc volt hátra az összecsapásból, de az eredmény már nem
változott. Ez a vereség azt jelenti, a Hungerit esetleges ezüstérmének sorsa már nem
csak a saját kezében van: döntı lehet a Dunaújváros–Eger találkozó, valamint
elképzelhetı, hogy a sikerhez az utolsó bajnokin a ligeti uszodában meg kell verni a
hetedik bajnoki aranyát begyőjtı Újvárost.
Érdekesség, hogy a mérkızés egyik játékvezetıje a bíróként korábban már debütált,
háromszoros olimpiai bajnok dr. Molnár Tamás, a Szeged Beton VE játékosa volt.
Zantleitner Krisztina: – Gratulálok az Egernek, küzdelmes mérkızést vívtunk.
Egyéni hibáinkat kihasználták a hazaiak, és ez döntött a meccsrıl, a pontokról;
egyébként: a sikerhez kettınél több jó egyéni teljesítmény szükséges. Nem bírtunk
végig koncentrálni, ez elsısorban a védekezésre igaz – ismét sok gólt kaptunk –, amit
újra össze kell rakni, visszahozni az ıszi színvonalra, hatékonyságra.
A rájátszás állása
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Dunaújváros 10 8 1 1 136 – 79 25
Szentes 10 5 1 4 91 – 88 16
Eger 10 4 2 4 99 – 96 14
Újpest 10 1 0 9 71 – 134 3
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