
Drávuczék hazai vízben 

A hétvégén bemutatkozik hazai közönségének a Taylor&Nash Universitas Szeged 
nıi pólócsapata. A Tisza-partiak olyan kiváló riválisok ellen ugranak a SZUE 
medencéjébe, mint a Szentes, az Eger, valamint az olasz Imperia és Messina. 

Már nagyon várták a szegedi pólós lányok, hogy teljes 
létszámban tudjanak készülni. A Taylor&Nash 
Universitas Szeged ugyanis két válogatottal 
képviseltette magát a közelmúltban befejezıdött 
zágrábi Európa-bajnokságon. A Tisza-partiak közül a 
nemzeti csapatban szerepelt a kapitány Drávucz Rita, 
valamint Tóth Ildikó.  
 
– Hosszú volt a nyár, a rengeteg felkészülési 
mérkızés, a Világliga, Világkupa, Európa-bajnokság, 
jó újra itthon lenni – mondta a Napfényfürdı 
Aquapolisban tartott sajtótájékoztatón Drávucz. – 
Alakuló, formálódó válogatottunk egyik eseményen sem vallott szégyent, a 
Világkupán kiharcoltuk a világbajnoki részvételt, és azt gondolom, az Eb-ötödik hely 
miatt sem kell szégyenkeznünk. Igaz, a négy közé szerettünk volna jutni...  
 
Tóth Ildikó is azt emelte ki, hogy a magyar nıi pólóválogatott tulajdonképpen sikeres 
idényen van túl. 
 
– A legjobbak közül többen különbözı okok miatt nem lehettek ott Zágrábban, így azt 
hiszem, nem lehet rossznak minısíteni az 5. helyünket – nyilatkozta a center. – A 
csoportmeccsen elszúrtuk a spanyolok elleni mérkızést, kikaptunk, a helyosztón 
ellenben simán legyıztük ıket. Ha fordítva van, a négy között vagyunk, és lehet, 
hogy éremmel térünk haza. 
 
A két válogatott pólós az elmúlt hétfı óta gyakorol új csapatával, a Taylor&Nash 
Universitas Szegeddel. A hétvégén Egerben rendezett tornán már ık is ott voltak a 
vízben. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– A négycsapatos viadalon a második helyet szereztük meg – közölte Godova Gábor 
vezetıedzı –, amitıl ugyan nem kell hasra esni, de ahhoz képest, hogy a 
felkészülésünk alatt ezen a tornán kétkapuztunk elıször, legalábbis önbizalom-
növelı. Az elsı találkozónkat Drávucz Rita, Tóth Ildi és a Dalmády testvérek, Szandra 
és Petra nélkül 12–9-re nyertük, aztán a válogatottjai nélkül szereplı bajnok 
Dunaújvárost 15–8-ra gyıztük le, a döntınek beillı mérkızésen viszont kikaptunk a 
házigazda Egertıl 14–12-re. Csapatom játéka nem volt rossz, és az is tetszett, hogy a 
nyitott Bárány uszodában sokan voltak kíváncsiak a tornára. Még Szegedrıl is utaztak 
szurkolók. Bízom benne, hogy a mi viadalunkra is legalább annyian lesznek 
kíváncsiak, mint az egrire. 
 
Péntektıl vasárnapig mindenképpen érdemes lesz kilátogatni (a napijegyek 
egységesen 600 forintba kerülnek majd) a Napfényfürdı Aquapolisba, nívós csapatok 
mutatják be tudásukat. A bajnoki ezüstérmes Szentes a nyáron erısödött, miként a 
bronzérmes Eger is. Az olasz Imperia hazája bajnokságában a harmadik helyen 
végzett, soraiban tudja a világ- és Európa-bajnok Stieber Mercedest, aki a 
válogatottnál másodedzıként dolgozik, az olasz élvonal újonca, a Messina pedig a 
válogatottunk elsı számú centerével, Bujka Barbarával érkezik. 
 
– Helyezésben nem gondolkodom, természetesen szeretném, ha minél 
eredményesebbek lennénk, de nem szabad elfelejteni, még ez a torna is a 
felkészülésünkhöz tartozik – jelentette ki Godova. 
 
A nıi OB I október 9-én kezdıdik, a Taylor&Nash Universitas Szeged elsı ellenfele a 
BVSC lesz idegenben. 
 
A szegedi nemzetközi torna programja 
 
Péntek: Taylor&Nash Universitas Szeged–Hungerit MetalCom-Szentes, 10; Eger–
Messina (olasz), 11.30; Taylor&Nash Universitas Szeged–Eger, 15.30; Messina–Imperia 
(olasz). Szombat: Eger–Imperia, 10; Hungerit MetalCom-Szentes–Messina, 11.30; 

Nagy reményekkel készül az évadra a Taylor&Nash Universitas Szeged. Balról: Dalmády Petra, 
Dalmády Szandra, Árkosy Lilla, Drávucz Rita, Godova Gábor vezetıedzı, Varga Zita, Gundl 

Diána, Tóth Ildikó.�� Fotó: Frank Yvette
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Taylor&Nash Universitas Szeged–Imperia, 15.30; Eger–Hungerit MetalCom-Szentes, 17. 
Vasárnap: Taylor&Nash Universitas Szeged–Messina, 10; Imperia–Hungerit MetalCom-
Szentes, 11.30.  
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