
  

Kézisek és pólósok az Újváros ellen 

A szentesi vízilabdások a bajnokcsapatokat fogadják, vagyis a fiúk a Vasast, a 
lányok a Dunaújvárost. Szintén az Újvárost látják vendégül a vásárhelyi nıi 
kézilabdások. Mindhárom találkozót ma rendezik meg. 

Két csapat, két sportág és egy nem képviseletében egy 
városból: kézilabdás és vízipólós nık érkeznek ma a 
megyébe Dunaújvárosból. Az ASA- Consolis-HNKC NB I-
es nıi kézilabdacsapatának vendége a Dunaújvárosi 
NKKSE lesz, a találkozót 18 órától rendezik a Balogh 
Imsi Sportközpontban. A házigazdák a 8., ellenfelük a 
9. helyen áll a bajnokságban, igaz, az elıttük állók egy 
meccsel többet (a 8. forduló eddigi eredményei: Siófok–
Fehérvár 32–31, Debrecen–Vác 27–25, FTC–Gyır 26–36, 
Békéscsaba–Hunnia 43–14) játszottak. 
 
– Hétvégi riválisunkat olyan rutinos játékosok erısítik, 
mint Ferling Bernadett, a visszatért Radulovics Bojana, Gáspár Gabriella, Balogh 
Beatrix, Nagy Ivett, és korábban évekig a HNKC-ban szerepelt Jókai Nóra és Takács 
Dusmáta – mondta Farkas József, az ASA-Consolis vezetıedzıje. – Amíg bírják erıvel, 
általában az elsı félidıben, jól játszanak, szünet után már akadnak fizikális 
problémáik. Nyitott védekezést alkalmaznak, lövıerıben is jól állnak, nálunk viszont 
nagyon hiányozni fog a mőtétre váró Koroknai Viktória. Vannak gondjaink, de hazai 
pályán nyernünk kell. 
 
A Hungerit MetalCom-Szentes OB I-es nıi vízilabdásai 16.30-tól a bajnok Dunaújvárosi 
Fıiskola ellen szállnak medencébe a ligeti uszodában. Mindkét gárda sokat változott 
az elmúlt szezonhoz képest, éppen ezért Zantleitner Krisztina, a hazaiak játékosként 
vb-aranyat nyerı vezetıedzıje nem is vállalkozott esélylatolgatásra. 
 
– Ebben az összetételben még nem mérkıztünk meg egymással, nem lehet 
megmondani, melyik együttes a találkozó favoritja. Információkat beszereztünk, de 
igazából majd a meccsen térképezzük fel az Újvárost, és derül ki, mire képesek, és 
mi mire leszünk képesek ellenük. Fegyelmezett, taktikus pólót várok, és szeretnék 
mindenkinek játéklehetıséget biztosítani. 
 
Helytállni a Vasas ellen 
 
A Bodrogi Bau-IOS-Szentes ma 18.30-tól száll vízbe a Vasas ellen. Vass Sándor, a 
hazaiak trénere elmondta: Egerben a védekezésen túl támadásban is szép dolgokat 
produkáltak tanítványai – a dobott 8 gól errıl árulkodik –, ennek folytatását várja a 
bajnok ellen. A fıvárosiak elıszeretettel alkalmazzák a lefordulást, erre oda kell 
figyelni, és lehetıség szerint megakadályozni, illetve minimálisra csökkenteni. A 
Vasas minden hibát büntet.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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