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Ünnepi szentesi nıi pólógála
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
2009.06.26. 03:00

Ma 15 órától érdemes lesz kilátogatni a szentesi ligeti uszodába, ahol a
kíváncsiskodók megismerhetik a Kurca-parti klub bajnoki érmes
utánpótláscsapatait, miként a belgrádi Universiadéra, valamint a római
világbajnokságra készülı magyar válogatottat is.
Az a megtiszteltetés érte dr. Tóth Gyulát, a bajnoki
negyedik Hungerit MetalCom-Szentes mesteredzıjét,
hogy az aranyérmes Dunaújvárosi Fıiskola trénerével,
Mihók Attilával együtt készítheti fel a magyar nıi
Universiade-válogatottat a július 1-jén Belgrádban
kezdıdı világeseményre.
– Harmadik hete gyakorol a fıiskolai és egyetemi
nemzeti gárda – informálta lapunkat dr. Tóth Gyula. –
Dunaújvárosban kezdıdött a felkészülés, aztán az A
válogatottal dolgoztunk együtt, szerda óta pedig a
nálunk vendégeskedı kanadai Universiade csapattal
gyakorolunk.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
e-mail cím
OK
Milyen a legutóbbi hírlevél?

A neves szakember elmondta még, hogy a tizennégy fıs együttesbe a Szentes három
pólóst delegált: Jankovics Esztert, Gyıri Esztert és Dalmády Petrát (rajtuk kívül
szintén az Universiadén szerepelhet a férfi pólóegyüttes a Szeged Beton két
kiválósága, Baksa László és Török Béla, a nıi kosárlabdacsapatban pedig a SzeviépSzeged bedobója, Vincze Viktória).
– Belgrádban nyolc együttes verseng majd az aranyéremért – folytatta dr. Tóth –, az A
csoportba Oroszország, Kanada, Japán és Szerbia, a B-be rajtunk kívül még Kína,
Ausztrália, valamint Olaszország kapott besorolást. A szerb fıvárosba június 29-én
utazunk, július 1-jén Kína ellen mutatkozunk be, 3-án Ausztrália, 5-én pedig
Olaszország vár ránk. A csoportelsık azonnal az elıdöntıbe jutnak, de a
másodikoknak és harmadikoknak (keresztbe játszanak) is lesz erre esélyük. A négy
közé jutásunk már jó eredménynek minısülne.
Program
A mai nıi vízilabdagála mősora, 15 óra: Szentesi VK gyermekcsapata (OB I 1. hely!)–
Szentesi VK serdülıcsapata (OB I 4. hely); 16.15: Magyar universiade-válogatott–
Kanadai universiade-válogatott (kétnegyedes meccs); 16.45: Magyar A válogatott–
Kanadai universiade-válogatott (kétnegyedes meccs); 17.15: Magyar
universiadeválogatott–Kanadai universiade- válogatott (kétnegyedes meccs).
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