
Sokat érhet a szentesi iksz 

A Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK nıi vízilabdacsapata vasárnap Leidenben 
szerepelt a LEN-kupa negyeddöntıjének elsı mérkızésén. A Kurca-partiak szinte 
végig vezettek, a házigazdák csak futottak az eredmény után, végül az 5 találatig 
jutó N. Klein pontot mentett a ZVL Leidennek. 

ZVL Leiden (holland)–Hungerit-UniBauÉpszer 
Szentesi VK  
9–9 (2–3, 1–1, 2–2, 4–3) 
Nıi vízilabda LEN-kupa-negyeddöntı, elsı mérkızés. 
Leiden, Aquamar Scheidsrechter, 500 nézı. 
 
ZVL Leiden:� Nalmpanti – M. Cabout 2, T. Klein, 
Hogenboom, N. KLEIN 5, A. van Belkum 2, Weber. 
Csere: R. van Belkum, de Groot, Slagter, van Dam, 
Kuijt. Vezetıdzı: Michel van der Zeeuw. 
 
Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK: Gundl – Hevesi, 
Keszthelyi 2, GÉMES 2, Takacs O. 1, KOTOVA 2, Kövér-Kis. Csere: GYİRI 2, 
Magarijama, Rácz, Kádár, Miskolczi.� Vezetıdzı: Zantleitner Krisztina. 
 
A szentesi pólós lányok a LEN-kupa legutóbbi, tavalyi kiírásában a legjobb négyig 
jutottak, a holland Leiden elleni párharcnak az a tétje, megismétlik-e ezt a 
produkciót. Zantleitner Krisztina vezetıedzı még az elutazás elıtt szoros 
eredményben bízott, míg Gyıri Eszter bátran kijelentette, gyızni szeretnének 
idegenben is. Sokáig úgy tőnt, a rutinos játékos remek jósnak is bizonyul. 
 
Az elsı gólt a hungeritesek jegyezték, Kotova talált be a hazai hálóba, utána azonban 
következett az összesen 5 találatig jutó N. Klein – rögtön kétszer –, és a ZVL Leiden 
átvette a vezetést. A mérkızés során ekkor volt elıször és utoljára az elıny a hazai 
együttesnél. Sıt a harmadik negyed elején – Gyıri góljával – már kettıre nıtt a 
vendégelıny, 3–5. Ebben a periódusban M. Cabout tartotta versenyben a 
„tulipánosokat", a harmadik játékrész végén és a negyedik elején az ı két góljával 
egyenlített a Leiden, 6–6. Ezt követıen is egy-egy találattal mindig a Hungerit-
UniBauÉpszer volt lépéselınyben, de a házigazdáknak mindig sikerült egalizálniuk az 
állást. Nyolc–nyolc után Zantleitner Krisztina idıt kért, aminek eredményeként 
Kotova újra betalált, és már csak 37 másodperc volt hátra a lefújásig. Jött azonban 
N. Klein, és 20 másodperccel a vége elıtt az 5. gólja az egyenlítést és egyben a 
végeredményt jelentette, 9–9. A teljes képhez hozzátartozik: információink szerint az 
akció során belenyúltak Miskolczi Kitti szemébe (a játékot a sérülés dacára nem 
állították meg), majd a hollandok kaptak még egy emberfort, így tulajdonképpen 
kettıs elınyben egyenlítettek. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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� 
Nagyon maximalistaként bosszankodhatnánk, hogy elmaradt a siker, viszont 
idegenben, a sportág, a nıi vízilabda egyik fellegvárában – Pekingben a holland 
válogatott nyerte az olimpiai aranyérmet – az iksz is bravúros, nagyszerő és több mint 
biztató a továbbjutás szempontjából. A visszavágót december 17-én 18 órakor 
rendezik  
a szentesi ligeti uszodában. 
 
– Nagyon kemény, nehéz mérkızés volt, erre is számítottunk, a hollandok hazai 
környezetben soha sem könnyő ellenfelek. Igyekeztünk helytállni, felvenni a harcot 
nagytestő játékosaikkal. A lıtt 9 gólt jónak tartom, a kapottat viszont soknak, több 
hibát elkövettünk, és kimaradt két ötméteres. Akad tehát még javítani-, 
csiszolnivaló, ezekre is koncentrálunk majd. A továbbjutás szempontjából a döntetlen 
jó eredmény, ki kell harcolnunk az elıdöntıbe jutást – nyilatkozta 
lapunknak�Zantleitner Krisztina a találkozót követıen. 

Kapcsolódó cikkek 
Kalo-Méh CS&K: Weszelovszky eldöntötte az alsóházi rangadót 
Bravúros szentesi férfi pólógyızelem - Weszelovszky gólja döntött 
Az év mérkızése elıtt a szentesi pólósok 
Zantleitner szerint bivalyerıs csapat a Leiden 
Magabiztos szentesi gyızelem a megyei pólórangadón 

Leidenben nagy volt a csata, sokszor forrt a víz.��  
Fotó: Schmidt Andrea 

A rovat legfrissebb cikkei 

`Mikulásvonat´ járt a Bakonyban - 
képgaléria

A nyitóoldal témái 

Kerékpároshalál és teljes útzár 
Szeged és Bordány között
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A rivális ellen: Gyızött a Sopron Pécsen

Több mint 850 ezer forint győlt össze Orosz László 
emlékmeccsén

Toroczkai: Nem állítottak elı

Amerikai kémrepülıgépet lıtt le az iráni hadsereg

hirdetés 

Wellness 
Zalakaroson 29.990 
Ft-ért 
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