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Hungerit MetalCom-Szentes: elvesztett
pályaelıny
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
2009.05.11. 03:00

Vízilabda - Az évadban a legrosszabbkor, a nıi vízilabda OB I bronzcsatájának elsı
felvonásában veszítette el az Egerrel szembeni veretlenségét az otthon játszó
Hungerit MetalCom-Szentes.
A két csapat évadbeli eredményeit tekintve,
egyértelmően a Hungerit MetalCom számított az Eger
ellen bronzcsata esélyesének. Az alapszakaszban itt is,
ott is Kotováék gyıztek, a középszakaszban pedig
egyszer a Szentes nyert, egyszer pedig döntetlenül
zártak a felek.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Most is minden a hazaiak alá játszott, gondolták sokan.
OK
Történt ugyanis, hogy a hevesiek ifjúsági és serdülıkorú
pólósainak nem volt megfelelı a játékengedélye, ezért
Milyen a legutóbbi hírlevél?
nem nevezhette be ıket a meccsre Kelemen Attila
edzı. Nélkülük pont egy kezdıcsapatnyi játékosa
maradt. Amikor ezt megtudták a hazaiak játékosai, felsóhajtottak, látszott rajtuk, a
kelleténél jóval magabiztosabbá váltak. Azt hitték már a kezdés elıtt tíz perccel
megnyerték a találkozót... Ugyan Ipacs révén még ık szerezték meg a találkozó elsı
gólját, de ezt követıen megmagyarázhatatlan fordulat állt be a meccs menetébe. A
vendégek csak azért is hangulatban, lelkesedésben egymást felülmúlóan pólóztak, az
ettıl lebénuló házigazdákon pedig kiütközött a kevés gyakorlás. Iskolai elfoglaltság,
valamint betegség és sérülés miatt nem ritka, hogy délelıttönként dr. Tóth Gyula
két-három tanítványának tartott csak edzést... A forduláskor 2–8 állt az
eredményjelzın. A tréner ébresztı szavai valamelyest hatottak, magukhoz tértek a
Kurca-partiak, a csere nélküli Eger pedig egyre jobban fáradt, fokozatosan
közelítették meg Kövér-Kiss Rékáék Jancsóékat, de a korábban összeszedett tetemes
hátrányt már képtelenek voltak behozni, 9–11.
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Hiába játszott jól Árkosy (12), a Szentes meglepetésre kikapott az Egertıl.
Fotó: Vidovics Ferenc

Szerdán 11 órakor Egerben újból farkasszemet néz egymással a két csapat.
Amennyiben megint a hevesiek sikerével zárul a meccs, véget ér a bronzcsata, ha
viszont Szabó Xéniáék kiegyenlítenek, a mindent eldöntı harmadik összecsapásnak
ismételten a ligeti uszoda ad otthont.
Dr. Tóth Gyula: – Bekövetkezett az, amitıl féltem. Nekünk sokkal jobb lett volna, ha
teljes keretével játszik az Eger. Azért vagyok mérges a lányokra, mert már a meccs
elıtt elhitték hogy megvan a gyızelem.
A mérkızés jegyzıkönyve
Hungerit MetalCom-Szentes–Eger 9–11 (1–3, 1–5, 4–1, 3–2)
Vodafone nıi vízilabda OB I, 3. helyért, elsı mérkızés. Szentes, ligeti uszoda, 100
nézı. Vezette: Székely B., Székely Z.
Szentes: Jankovics – Gyıri, Szabó X. 2, Dalmády Sz. 1, Ipacs 1, KOTOVA 1, KÖVÉR-KISS
3. Csere: Kertes, Dalmády P., Pengı, ÁRKOSY 1. Edzı: dr. Tóth Gyula.
Eger: SERFİZİ – Ziaková 1, Bene 1, PÓCSI 3, KLING, FEKETE, JANCSÓ 6. Edzı:
Kelemen Attila.
Gól – emberelınybıl: 3/1, ill. 5/2.
Ötméteresbıl: 3/2, ill. 3/2.
Az egyik fél második gyızelméig tartó párharc állása: 1–0 az Eger javára.
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