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Hungerit MetalCom-Szentes

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi

hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
Újpest–Hungerit MetalCom-Szentes, ma, 14.30.
amelyben megerısítem a
Idegenben, az Újpest vendégeként zárja a nıi vízilabda
feliratkozást.
OB I idei küzdelmeit a Hungerit MetalCom-Szentes.
név
Zantleitner Krisztina, a Kurca-parti együttes
vezetıedzıje elmondta: egész héten készültek az
e-mail cím
összecsapásra, és gyızelmi tervekkel utaznak a
OK
fıvárosba. Az Újpest trénere azonban képes meglepı
húzásokra, ennek köszönhetıen játszottak 10–10-es
Milyen a legutóbbi hírlevél?
döntetlent a Dunaújvárosi Fıiskolával, vagyis arra kell
figyelni, ez a Szentessel ne történjen meg. A jelenleg a
2. helyen álló, de egy meccsel kevesebbet játszó Hungerit a játék minden elemében
jobb riválisánál, és ennek érvényesülnie kell – mondta Zantleitner Krisztina.

Universitas Szeged
Heraklész II.–Universitas Szeged, ma, 16.30. A nıi vízilabda OB I újonca, az
Universitas Szeged a sereghajtó Heraklész II. ellen száll medencébe Dunaújvárosban.
Az eddig egy gyızelmet (a Honvéd ellen) és egy döntetlent (az ASI-val szemben)
jegyzı Tisza-partiak edzıje, Lakó Gábor azt mondta: kötelezı a siker, a három pont
begyőjtése, bár valószínőleg nem adja majd könnyen magát a „házigazda" gárda.
Sérült, beteg nincs, így az Universitas legjobb összeállításában szállhat harcba a
pontokért.
HPQ-Szeged
Veszprém–HPQ-Szeged, ma, 14. A férfi röplabda Extraliga legutóbbi fordulójában –
nyolc vereséget követıen –, a MAFC ellen végre megszerezte elsı gyızelmét a HPQSzeged. Nusser Elemér edzı különösen a fiatalokkal lehetett elégedett, most viszont
épp ık okoznak neki fejfájást. Oltványi és Babanyecz ugyanis egész héten beteg volt,
a Veszprém elleni mai, idegenbeli meccsen erısen kérdéses a játékuk. A találkozó
esélyesei a dunántúliak, akik a két gárda szegedi meccsén, nagy csatában 3:2-re
nyertek.
Floratom Szeged
Büki TK–Floratom Szeged, ma, 15 óra. Újabb rangadó vár a Floratom Szeged
együttesére az asztalitenisz Extraligában: Dudásék szombaton 15 órától a Büki TK
vendégei lesznek. A találkozó fontos szerepet játszik a negyedik helyért folyó
harcban, hiszen a fürdıvárosiak mindössze három ponttal állnak a Floratom elıtt. Ha
sikerülne az idegenbeli bravúr, a jelenleg hatodik Szegednek megmaradna az esélye,
hogy elérje a célként kitőzött pozíciót. A találkozó pikantériája, hogy a Floratom
egyik erıssége, a Dudás Róberttel és Erdélyi Szabolccsal triót alkotó Kriston Dániel
éppen az aktuális ellenféltıl igazolt a nyáron Szegedre.
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