
Olimpiai kupa Szentesen 

Szentes - A nıi vízilabda OB I négy élcsapatának kitalált olimpiai kupa ma startol 
Szentesen. 

Az elızetes tervekkel ellentétben a nıi vízilabda OB I 
négy élgárdájának, a Hungerit-Uni-BauÉpszer 
Szentesi VK-nak, a Dunaújvárosnak, az Egernek és a 
BVSC-nek kitalált olimpiai kupa nem Dunaújvárosban, 
hanem Szentesen startol. Egy nap alatt négy meccset 
rendeznek, és a sorozat elsı három állomásán oda-
vissza játszik mindenki mindenkivel, míg a negyedik 
helyszínen, Újvárosban lesz a finálé. 
 
– Ez a torna arra 
nagyon jó, hogy a 
bajnoki helyosztóig 
tőzben tartsa a 
csapatot, legyen 
versenyhelyzet – 
mondta Zantleitner 
Krisztina, a Kurca-
partiak 
vezetıedzıje. – A 
válogatottak 
hiányában még több serdülıkorú játékost zárkóztathatok fel, megismerhetik a 
felnıttcsapat taktikai repertoárját. Név szerint Magyar Tamarát, Farkas Tamarát, 
Tóth Csengét és Bene Viktóriát említhetem. 
 
Az eseményen az együttesek válogatottjaik nélkül szerepelnek, a Szentesbıl Takács 
Orsolya, Keszthelyi Rita és Kövér-Kis Réka tagja Merész András szövetségi kapitány bı 
keretének. Az olimpiai kupa következı állomását április 14-én rendezik Egerben, 
majd 28-án Budapest, a Szınyi úti uszoda következik, míg a már említett újvárosi 
döntıt május 5-én bonyolítják le. 
 
Jövı héten sem maradunk nıi vízipóló nélkül: a trieszti olimpiai kvalifikációs tornára 
készülı nemzeti együttes Szentesen edzıtáborozik, pénteken 11 és 19, szombaton 9 
és 14 órakor játszik a Zantleitner Krisztina által csakis Szentesen dirigált 
ligaválogatottal, amelyben Anasztazija Kotova, Gémes Alexa és Miskolczi Kitti 
képviseli a hazai színeket. 

Kapcsolódó cikkek 
Szentesi jelszó: csak a gyızelem! 
Kalo-Méh: tisztes helytállás a Fradinál 
Jankovics Eszter: Élvezem az anyaságot 
Kalo-Méh: nem ennyire durvák 
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Mai program 
 
Az olimpiai kupa programja, 
10.30: Szentes–Dunaújváros, 
11.50: Eger–BVSC, 13.10: 
Eger–Dunaújváros, 14.30: 
Szentes–BVSC. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Hungerit: hiányzik a tapasztalat 

A rovat legfrissebb cikkei 

Borkai Petra nyerte a Miss Alpok 
Adria nagydöntıjét 
Horvátországban

Felesége nem lesz ott, amikor kiköt az óceánt átevezı 
Gábor

Hétvégi sport: Ezt játszották csapatainak

A nyitóoldal témái 

Nincs mire felírni a gyógyszereket

Szent-Györgyi-konferencia - Elültették a Tudomány Fáját a 
Nobel-díjasok

Szerencséje van? Ime az ötös lottó nyerıszámai

hirdetés 

Vaniliarúd 1.490 Ft-
ért 
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