
Vereség a rangadón: kikapott a Hungerit 
Újvárosban 

A hétvégén vérbeli rangadót rendeztek a nıi vízilabda OB I-ben: az ezüstérmes 
Hungerit-MetalCom Szentesi VK a címvédı Dunaújváros otthonában szállt 
medencébe. 

A Kurca-partiak önbizalmát növelhette, hogy az 
alaposan megerısödött Szegedet idegenben – bár a 
szentesiek voltak a pályaválasztók, de uszodai 
gondok miatt kénytelenek voltak az újszegedi 
sportuszodában játszani – verték meg. Gyızelmi 
sorozatukat szerették volna Újvárosban is folytatni, a 
bajnoki aranyérmes azonban otthon tartotta a 
pontokat. 
 
– Az elsı negyedben nem azt csináltuk, amit 
elızetesen megbeszéltünk a lányokkal – értékelt 
Zantleitner Krisztina, a Szentes vezetıedzıje –, 
mindkét oldalon sok volt a hiba, hazai részrıl valamivel kevesebb, így egygólos 
elınyre tettek szert. Idény eleji forma jellemezte a gárdák játékát. A harmadik 
negyedben már 5–2-re is elhúzott a Dunaújváros, és onnantól kezdve tulajdonképpen 
futottunk az eredmény után, a házigazdák tartották a két-három egységnyi 
különbséget.  
 

MUNKATÁRSUNKTÓL - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP

2010.11.02. 03:46

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Az utolsó játékrészben mindkét együttes négyszer volt eredményes, ami azt mutatná, 
hogy bátran lıttek a játékosok, a mi oldalunkon azonban éppen a bátorságot, a 
vállalkozó szellemet nem lehet felfedezni. A legnagyobb gond azonban az volt, hogy 
nem csapatként funkcionáltunk, egyénileg próbálkoztak a lányok, és olyat is 
csináltak, amit edzésen sem gyakoroltunk. Dolgozunk tovább, jönnek az újabb 
kihívások, például a magyar kupa négyes döntıje – zárta értékelését a szakember. 
 
Dunaújvárosi Fıiskola–Hungerit-MetalCom Szentesi VK 10–8 (1–0, 2–2, 3–2, 4–4) 
Vodafone nıi vízilabda OB I, Dunaújváros, 100 nézı. Vezette: Horváth, Besenyei. 
Dunaújváros: Kasó – Menczinger, KESZTHELYI 3, PRIMÁSZ 2, Berta 1, HUSZKA 2, 
Poszkoli 1. Csere: Ács, Polák, Kovács 1, Kotsidou, Papalexisz, Zsámbok. Edzı: Mihók 
Attila. 
Szentesi VK: Jankovics – Gyıri, HEVESI, BRÁVIK 2, Miskolczi 1, Kotova 1, KÖVÉR-KIS 4. 
Csere: Sipos D., Bakos, Rácz, Gémes. Edzı: Zantleitner Krisztina. 
Gól – emberelınybıl: 14/0, ill. 11/1.  
Ötméteresbıl: 1/1, ill. 4/4. 
 

Kevés volt a szentesiek küzdése.  
Fotó: DM/DV
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