
Szentesi döntetlen az Eger ellen 

hazai pályán 9-9-es döntetlent játszott a Hungerit-MetalCom Szentes nıi 
vízilabdacsapata a ZF Eger ellen az OB I szombati fordulójában. 

Vodafone nıi vízilabda OB I 
Szentes, ligeti uszoda. Vezette: Vogel Gábor, Füzesi 
Zsolt. 
 
Hungerit-MetalCom Szentes - ZF Eger 9-9 ( 1-1, 4-3, 
1-4, 3-1 )  
 
Szentes: Jankovics - Gyıri, Pengı 1, Takács O., Kotova 
2, Kövér-Kiss 2, Tóth A. 3. Csere: Hevesi 1, Sipos, 
Kertes, Árkosy. Edzı: Zantleitner Krisztina. 
 
Eger: Serfızı - Antal 2, Ziakova, Bene 1, Pócsi, Flint 1, 
Czigány 5. Csere: Szeredi, Jenes Edzı: Kelemen Attila. 
 
Emberelıny: 10/1 ill. 11/4. 
 
Ötméteres: 2/1 ill. 1/1. 
 
Kipontozódott: Jenes, Ziakova. 
 
Nagy iramban indult a mérkızés, de ez sok hibával is párosult az elsı negyedben. 
Kotova ötméteresbıl szerezte a találkozó elsı gólját, a negyed másik és egyben 
utolsó�találata az ötödik percben Czigány nevéhez főzıdik, így 1-1 állt az 
eredményjelzın. 
 
A második negyed már gólzáporosra sikerült, elıbb Tóth Andrea majd Pengı szerezte 
meg a vezetést a Szentesnek. Kövér-Kiss Réka kettıre növelte a hazaiak elınyét, de 
Czigány és Flint találatával visszakapaszkodott az Eger. Hevesi akciógóljával fél 
perccel a játékrész vége elıtt 5-4-re módosult az eredmény. Flint blokkolása után 
még felhozta a labdát az Eger, de Czigánynál kontrát fújtak a bírók, így a félidıben 
maradt az egygólos szentesi vezetés. 
 
A harmadik játékrészben aztán fordult a kocka, elıbb Czigány egyenlített, majd Antal 
ragadta el a vezetést a Szentestıl. Czigány 3 perccel késıbb kétgólosra növelte az 
egriek elınyét, s bár Tóth Andrea ismét egyre olvasztotta a szentesi hátrányt, Bene 
emberfóros gólja után kettıvel mentek a vendégek. 6-8. 
 
Az utolsó nyolc perc elején tartotta egygólos elınyét az Eger: Kotova és Kövér-Kiss 
góljaira mindig jött egy vendég találat válaszként. Tóth Andrea aztán visszahozta a 
meccsbe a Szentest, szők 2 perccel a lefújás elıtt 9-9 állt az eredményjelzın. Elıször 
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a Szentes, majd az Eger is idıt kért, de egyik együttes sem tudott már gólt dobni a 
találkozón, így végül pontot mentett a Szentes.  
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