
Nıi pólósrangadók 

A nıi vízilabda OB I felsıházi (1–6. hely) középszakaszának 9. fordulójában ma két 
rangadót is rendeznek. A LEN-kupa-elıdöntıs Hungerit-MetalCom Szentes a 
vesztett pontok alapján a legjobban álló Egert fogadja (18 óra), míg a Taylor&Nash 
Universitas Szeged a címvédı Dunaújvárost látja vendégül (19 óra). 

A görög Nautical Union Patrasz elleni LEN-kupa-
negyeddöntı elsı találkozója elıtt is a ZF-Eger 
együttesével játszott bajnokit a Hungerit-MetalCom 
Szentesi VK nıi vízilabdacsapata. Az a fıpróba rosszul 
sikerült, a Kurca-partiak idegenben 10–9-es vereséget 
szenvedtek. Ma 18 órakor Szentesen, a ligeti 
uszodában csap össze a két gárda, és nem 
„ragaszkodnak" a szombati LEN-elıdöntı elıtt a 
vereséghez. 
 
– Abban reménykedem, hogy az utóbbi másfél hónap 
sorozatterhelése nem vett ki minden erıt, energiát a 
lányokból – mondta Bocskay István, a Szentesi VK elnökségi tagja –, és lesznek annyira 
fittek, hogy a szerdai mérkızésen gyızzenek. Az Eger ellen egyébként is mindenki 
nyerni akar, mert akad bıven törlesztenivalónk. Jobb csapat vagyunk, és fáradtság 
ide, hosszú sorozat oda, bízom benne, ezt bizonyítják Zantleitner Krisztina 
tanítványai. Ebben segíthet a reményeim szerint nagy számban kilátogató közönség a 
buzdítással – zárta gondolatmenetét a sportvezetı. 
 
A Hungerit-MetalCom Szentesi VK–Rapallo Nuoto (olasz) LEN-kupa-elıdöntı elsı 
mérkızését szombaton 18 órakor rendezik a vásárhelyi Gyarmati Dezsı 
Sportuszodában – tudtuk meg Beleon Zsolttól, a Szentesi VK klubigazgatójától. A sípot 
a német Lehn és a horvát Rak fújja majd. 
 
A Taylor&Nash Universitas Szeged játékosainak nincsenek jó emlékei a Dunaújvárosi 
Fıiskola csapatáról. Az alapszakasz szegedi ütközetét 13–11-re nyerte a címvédı, a 
középszakasz Duna-parti összecsapását pedig 17–10-re. 
 
– A legutóbbi mérkızésünk tényleg nagyon rosszul sikerült számunkra, úgy még 
egyszer nem játszhatunk – fogalmazott a Tisza-partiak legfiatalabb válogatottja, 
Dalmády Petra. – Primász Ági és Keszthelyi Rita semlegesítésére különösen nagy 
gondot kell fordítanunk, de Poszkoli Ritára és a többiekre is figyelnünk kell. A 
védekezésen sok múlik majd, ha a múltkori meccshez képest nagyot javulunk ebben a 
mőfajban, képesnek tartom magunkat arra, hogy meglepetést szerezzünk. 
 
A bajnokság állása 
 
1. Szentes 7 5 1 1 60 – 48 16 
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2. Eger 6 5 – 1 51 – 38 15 
3. Szeged 8 4 1 3 89 – 92 13 
4. Dunaújváros 6 4 – 2 68 – 50 12 
5. Nagy-Britannia 8 3 – 5 67 – 84 9 
6. BVSC 8 – – 8 68 – 90 0 
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