
Bodrogi Bau-Szentes: bizonytalan jövıkép 

A férfi vízilabda OB I 9–13. helyéért zajló rájátszásban az OSC ellen elért hazai 9–
9-es döntetlennel matematikailag is biztossá vált, hogy kiharcolta a bennmaradást 
a Bodrogi Bau-Szentes. 

Nem csaptak nagy ovációt, csendben vették 
tudomásul a szentesi férficsapat pólósai, hogy öt 
fordulóval a rájátszás vége elıtt már sikerült 
kivívniuk a bennmaradást.  
 
– A minimális célt tényleg elértük, de ezzel azért 
nem lehetünk túlságosan elégedettek – magyarázta a 
Bodrogi Bau-Szentes vezetıedzıje, az egykori 287-
szeres válogatott Tóth László. – A nyolc közé 
szerettünk volna kerülni, ami nem volt elérhetetlen, 
hiszen a Gyöngyösi Andris barátom által vezetett 
Debrecen az alapszakaszban csupán egy gyızelemmel 
és két döntetlennel szerzett többet nálunk. Ha nem kapunk ki hazai medencében a 
Pécstıl és az OSC-tıl, most az 5–8. helyek egyikéért harcolhatnánk.  
 
A rájátszásban még öt mérkızés vár a Kurca-partiakra. A jelenlegi 9. BVSC kilenc 
ponttal szerzett eddig többet a Bodrogi Baunál, a 10. OSC pedig öttel. 
 
– A vasutasok nagyon elmentek tılünk, de az orvosegyetemisták befogására még 
mutatkozik halvány remény – folytatta a szentesi szakember. – De ehhez bravúr kell, 
nem is akármilyen. A kérdés csupán az, hogy mennyire lesznek motiváltak a srácok. 
Nem árulok el azzal titkot, ha arról beszélek, hogy a jövıkép nálunk egyelıre 
bizonytalan, ahhoz képest, amilyen körülmények között létezünk, a bennmaradás 
kiharcolását nem lenne szabad egyetlen kézlegyintéssel elintézni. 
 
Az állás  
 
9. BVSC 3 3 – – 37 – 20 31 
10. OSC 3 1 2 – 33 – 30 27 
11. Szentes 3 1 1 1 26 – 26 22 
12. ASI 4 – 2 2 31 – 40 9 
13. Újpest 3 – 1 2 30 – 41 4 
 
Az alapszakaszból a BVSC és az OSC 22-22, a Szentes 18, az ASI 7, az Újpest pedig 3 
pontot hozott. 

Kapcsolódó cikkek 
Jankovics még visszatérne: 18 órától Hungerit-Dunaújváros 
Bodrogi Bau: gyızni kellene az ASI ellen 
Hungerit-MetalCom: elıny az Újvárosnál 
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Nıi vízilabda bajnoki döntı: elıny az Újvárosnál 
Hungerit-MetalCom: zarándoklat Újvárosba 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Baleset a 43-ason, teljes útzár 
volt - fotók

Gratulálunk minden ballagó diáknak! - Folyamatosan bıvülı 
galériák!

Továbbra is titok Vilmos és Katalin nászútjának helyszíne

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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