
Már érmes a kupában a Szentes és a Szeged 

A nıi vízilabda magyar kupában a Hungerit MetalCom-Szentes és a Taylor&Nash 
Universitas Szeged is bejutott a legjobb négy közé. A csoportelsıségrıl döntı 
megyei presztízscsatát a Kurca-partiak egy góllal megnyerték. 

A Theodora magyar kupa szegedi csoportmérkızésein 
a fı kérdések már az elsı napon megválaszolásra 
kerültek. A Taylor&Nash Universitas Szeged 
szombaton éhgyomorra megette a Kecskemétet (19–
7), a Hungerit MetalCom-Szentes pedig kiváló 
védekezésével kergette ırületbe a bajnoki 
bronzérmes Egert. Délután a szentesiek a Kecskemét 
ellen a támadójátékot szerették volna gyakorolni, de 
ez nem jött össze. Történt ugyanis, hogy a hírıs 
városiak a Szeged elleni meccs után autóba ültek, és 
elmentek ebédelni. Bár ne tették volna, ugyanis a két 
személygépkocsi egymással ütközött. Ketten 
könnyebben megsérültek, így aztán az egyébként is szőkös létszám annyira 
megcsappant, hogy a kecskemétiek visszaléptek a további küzdelmektıl. A le nem 
játszott meccseket 5–0-s gólkülönbséggel kapták meg Törıcsikék ellenfelei.  
 
A szombat azért tartogatott egy vérbeli rangadót is, amelyen a házigazda Szeged 
remek játékkal 11–9-re legyızte az Egert. Ez pedig azt is jelentette, hogy a Szentes 
mellett már az elsı napon biztosította a négy közé jutását a Szeged is. 
 
A tegnap déli megyei rangadónak semmi más, csak a presztízs volt a tétje. A két 
héttel ezelıtti Taylor&Nash-kupán nem bírtak egymással a felek, akkor 10–10-re 
végeztek egymással. Ahogy akkor, ezúttal is a bajnoki ezüstérmes Szentes kezdett 
jobban, Kotova és Miskolczi találatával 2–0-ra elhúzott. Idegesen, kapkodva, 
pontatlanul pólózott a Szeged, még büntetıbıl sem tudott gólt szerezni. Már a 14. 
percben járt a meccs, amikor Dalmády Petra végre bevette Jankovics kapuját. A 
góllal visszajött a meccsbe a Szeged, olyannyira sikerült a felzárkózás, hogy a 
harmadik negyed végén szerzett Lengyel Dominika-találattal már a hazaiaknál volt az 
elıny, 4–3. A záró nyolc perc elsı felében fordított a Szentes, elıbb Kövér-Kiss 
bombagóllal köszönt be az amúgy remekül védı Gundlnak, majd Miskolczi 
megszerezte második találatát. Makra egyéni akció után egyenlített, de a végén 
mégis a hungeritesek örülhettek, ugyanis Kövér-Kiss is megszerezte második gólját, 
amely csapatának a gyızelmet jelentette.  
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Godova Gábor: – Tét nélküli, jó kis meccset játszottunk. Több-kevesebb hibával 
mindkét csapat játszotta a pólót, emiatt jár a gratuláció a feleknek. 
 
Zantleitner Krisztina: – Elégedett vagyok, mert jól sikerültek a magyarkupa-
meccseink. Örömteli számomra, hogy mindkét meccsünkön fegyelmezetten 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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játszottunk, a védekezésünk végig rendben volt. Mindkét napon kitettek magukért 
kapusaink. 
 
A magyar kupa négyes döntıjét november 20-án és 21-én rendezik: az A csoportból a 
Dunaújvárosi Fıiskola és a BVSC, a B-bıl pedig a Hungerit MetalCom-Szentes és a 
Taylor&Nash Universitas Szeged jutott be. Az elsı napon az elıdöntıkre kerül sor, a 
másodikon lesz a finálé (a harmadik helyért nem rendeznek mérkızést, mindkét 
vesztes bronzérmet kap). 
 
Jegyzıkönyvek 
 
Theodora magyar kupa, nık, csoportmeccsek, Szeged. Taylor&Nash Universitas 
Szeged–Kecskemét 19–7 (7–1, 1–1, 6–2, 5–3), a szegedi gólszerzık: Lengyel Dorottya 4, 
Tóth I., Dalmády P., Schneider 3-3, Tóth P. 2, Lengyel A., Fabó, Miklós, Farkas. 
Hungerit MetalCom-Szentes–Eger 6–2 (1–0, 3–0, 2–2, 0–0), a szentesi gólszerzık: Kövér-
Kiss, Kotova 2-2, Miskolczi, Gyıri. Eger–Taylor&Nash Universitas Szeged 9–11 (1–5, 2–
2, 3–3, 3–1), a szegedi gólszerzık: Drávucz 3, Lengyel Dorottya, Dalmády Sz., Tóth I. 
2-2, Hegedős, Lengyel Dominika. 
Taylor&Nash Universitas Szeged–Hungerit MetalCom-Szentes 5–6 (0–1, 3–2, 1–0, 1–3) 
Szeged: GUNDL – Lengyel Dorottya, Dalmády Sz., DALMÁDY P. 2, Drávucz, Tóth I. 1, 
Hegedős. Csere: Lengyel Dominika 1, Miklós, Makra 1, Tóth P. Edzı: Godova Gábor. 
Szentes: JANKOVICS – Gyıri 1, Hevesi, Brávik, MISKOLCZI 2, Kotova 1, KÖVÉR-KISS 2. 
Csere: Sipos, Gémes. Edzı: Zantleitner Krisztina. 
A csoport végeredménye: 1. Szentes 9, 2. Szeged 6, 3. Eger 3, 4. Kecskemét 0 
ponttal.  
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