
Hazai diadal a szentesi vízilabdatornán 

A hétvégén megrendezett Hungerit-kupa négycsapatos nıi vízilabdatornán hazai 
siker született: a Hungerit MetalCom-Szentes százszázalékos teljesítménnyel 
diadalmaskodott. 

A Hungerit MetalCom-Szentes nyerte a szombaton és 
vasárnap a Kurca-parti városban rendezett Hungerit-
kupa nıi vízilabdatornát. A házigazdán kívül az OB I-es 
újonc Universitas Szeged, az utánpótlás-válogatott, 
valamint a két amerikai légióssal felálló ausztrál Sydney 
Killer Whales szállt medencébe a ligeti uszodában.  
 
A kupa sorsa az utolsó találkozó utolsó negyedében dılt 
el a Szentes javára az auszik ellen. A meccseket két 
szentesi, László Gábor és Pásztor Antal, valamint két 
szegedi bíró, Dalmády Ernı és Tóth Sándor vezette. 
 
– A napokkal ezelıtt megkezdett felkészülést, alapozást játékkal „törtük meg", ami 
jól szolgálta azt, hogy visszazökkenjünk a dolgos hétköznapokba – mondta Zantleitner 
Krisztina, a Szentes vezetıedzıje.  
 
– A tavalyi taktikai variációkat gyakoroltuk, a lányok, amint láttam, élvezték a 
játékot, szép megoldásokat produkáltak. Mindenkivel elégedett vagyok. Az igazán 
kemény munka egy hét múlva startol, addig még játszunk három elıkészületi 
mérkızést az ausztrálokkal, hétfın egyet, kedden kettıt. Jó felépítéső, nem filigrán 
pólósokból álló gárda, és inkább a pozíciós játékot erıltetik. 
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A Hungerit MetalCom-Szentes nyerte a Hungerit-kupa nıi vízilabdatornát. 
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– Örömmel tettünk eleget a szentesi invitálásnak – közölte Lakó Gábor, a 4. helyen 
végzett Universitas trénere –, az eredmény egyáltalán nem volt fontos, hiszen 
alapozunk, és sokat dolgozunk „szárazon", tornateremben. Nem készültünk külön a 
tornára, de hasznos volt három pörgıs, színvonalas, kemény meccset vívni. Komoly 
következtetést a mutatott játékból sem vonhatunk le, a tavalyi figurákat sulykoltuk. 
Azok kaptak több bizonyítási lehetıséget, akik az OB I-ben kevesebbszer jutottak 
szóhoz. 
 
Eredmények, szombat: Hungerit MetalCom-Szentes–Universitas 12–5, Sydney Killer 
Whales–Utánpótlás-válogatott 13–10, Sydney Killer Whales–Universitas Szeged 12–7, 
Hungerit MetalCom-Szentes–Utánpótlás-válogatott 11–3; vasárnap: Utánpótlás-
válogatott–Universitas Szeged 11–10, Hungerit MetalCom-Szentes–Sydney Killer Whales 
12–10.  
 
A Hungerit-kupa végeredménye:  
1. Hungerit MetalCom-Szentes 9 
2. Sydney Killer Whales 6 
3. Utánpótlás-válogatott 3 
4. Unversitas Szeged 0 ponttal.  
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