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 Története eddigi legnagyobb 
sikerét érte el a Taylor&Nash Universitas Szeged nıi vízilabdacsapata, miután a 
magyar kupa döntıjében 6-5-re alulmaradva a Szentessel szemben ezüstérmet 
szerzett. A kupadöntıt a helyszínrıl online közvetítettük. 
 
 
 
 

Hanganyag hamarosan! Részletes tudósítás az este folyamán! 

Nıi vízilabda magyar kupa, döntı: 

Universitas Szeged – Szentesi VK 5-6 (2-2, 1-1, 1-1, 1-2). 
Budapest, Szınyi úti sportuszoda. Vezeti: Székely B., Bátori Gy. 
Universitas Szeged: Varga – Hegedős, Dalmády Sz., Dalmády P. 1, Drávucz 3, Tóth I., 
Tóth P. Csere: Árkosy 1, Lengyel Dominika, Kuczora, Miklós. Vezetıedzı: Godova Gábor. 
Szentesi VK: Jankovics – Gyıri, Hevesi, Brávik 2, Miskolczi 1, Kotova 2, Gémes 1.Csere: 
Takács O., Magariyama, Sipos. Vezetıedzı: Zantleitner Krisztina. 
Gól – emberelıínybıl: 9/2, ill. 9/4. Ötméteresbıl: 1/1, ill. 2/1. 
Kipontozódott: Hevesi (27′), Brávik (31′). 

Online közvetítésünk: 

32. perc: Brávikot kiszórják, de a blokkról kimegy a lövés… Jön a Szentes. 29 hátra… lejár a 
támadójuk, 19 hátra, idıt kérünk! Gyerünk lányok! HAJRÁ SZEGED!!! Drávucz játszik be 
centerbe, Tóth Ildit elsüllyesztik, próbál lıni, de lefogják-blokkolják a lövést és Jankovicsé… 
Vége… 

31. perc: Gyıri kilenc méterrıl is veszélyes kapufáig csorog az utolsópillanatos lövése. Elıl 
hibázunk megint… Dalmády Petrát kiállítják és kihasználják a fórt… 5-6 
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30. perc: Dalmády Petra középrıl… sarokdobással jövünk. Megint ı, gyors szabaddobás 
Árkosynak, aki messzirıl mellé durrant… Idıkérés náluk. 

29. perc: Fórt kapnak és Brávik centerbıl villámgyorsan kihasználja… 5-5… Hiba itt és hiba 
ott. Megint mi jövünk. 

28. perc: Árkosyt kiszórják… Gyıri lıvése blokk és kapufa után náluk marad, de mellé 
megy az ismétlés! Mi jövünk! Ellentámadásban Dalmády Petra messzirıl!!! 5-4 

27. perc: Dráévucz-labdaszerzés, Hevesit kiállítják, Godova Gábor idıt kér. Közben az 
eredményjelzı lenulláz… Óra helyett jelenleg annyi olvasható: HIBA. Helyrejött… Szandi 
szépen játszik be Tóth ildinek de leblokkolják a lövést… 

26. perc: Hiba a Szentesnél. Drávucz messzirıl ejt, Jankovics leszedi… 

25. perc: Ráúszás… Árkosy! Mi kezdjük! De elveszik a bírók a labdát…  

Hatalmas HAJRÁ SZEGED fogadkozással ugranak vízbe a lányok az utolsó negyedre! HAJRÁ 
SZEGED! – zúg a tábor! 

Akikért aggódnunk kell: Drávucz, Tóth Ildi, Tóth Petra, ık két-két hibával állnak… 

Vége a harmadik negyednek. 

24. perc: Gémes Pattintását Varga Zita hárítja! Jankovics megszerzi a labdát, 
visszaúszáskor 4 másodperccel a vége elıtt Drávuczot kiszórják… A kutyafáját… 

23. perc: Tóth Petra ellen szabálytalanság, miénk. Hiba elıl, övék. Nagyon sok a hiba… 

22. perc: Kuczora közelrıl… felsıléc! Aztán támadóhiba… Szerencsére Gyıri is szeret 
magasan lıni, ez is a fán csattan.  

21. perc: Brávikot kiállítják és Drávucz egyenlít! 4-4! Agresszíven védekezünk, be is jön, 
miénk a labda! Szandiról Brávikot ismét kiszórják! Ez az! Ezt most be kell lıni lányok!  

20. perc: Most sok a hiba mindkét oldalon. Mi jöttünk egy támadófault után, most ık 
jönnek ugyanígy… Tóth ildi második hibája, fórban a Szentes… Miskolczi belövi, 3-4… 

19. perc: Brávik kiáll, járatás után Szandi lıbalról, de blokk és Jankovics. A 
centerbejátszást megszerezzük. Tóth Ildi megúszik, lenyomják ellene fújnak… 

18. perc: Sajnos ismét hiba elıl, Szandi vissza kell adja a labdát egy szabaddobás után. 
Brávik lövése mellé pattan.  

17. perc: Ráúszás… Rita ismét elhozza! Támadófault… Tóth Ildit kiszórják… Magariyama – 
Miskolczi – Takács összjáték után utóbbi mellé. 

Vége a második negyednek. keményen védekezik a Szentes és nálunk is sok a hiba, de 
gyızni kell, lányok! 

16. perc: Támadóhiba a Szentesnél elıl ismét. Mi zárjuk a félidıt. Lengyel Domit és 
Kuczorát ölik a víz alatt, utóbbi lı, Jankovics véd. A szentesiek még felúsznak, egy távoli 
lövés… Zita a helyén. 

15. perc: Szandit a kapu torkában nyomják a víz alá labdástul, de senki nem fúj… Cserébe 
támaót vét a Szentes. Drávucz Szandrának középre, blokk… 

14. perc: Drávucz labdát szerez, de Hevesi visszaszerzi, kapufa… Megúsztuk. Elıl hiba újra 
jönnek. Bráviknak játszák be, lenyomjuk de az utolsó pillanatban még így is belövi… 3-3 
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13. perc: Utolsó pillanatban szabaddobás a Szentesnek amikor már Varga Zitánál a labda… 
Aki aztán hatalmasat véd! Sipos kiáll, járatjuk, Drávucz elvon két embert, passzol 
Árkosynak aki be is vágja! 3-2! 

12. perc: Gyıri próbál átlıni, karok erdeje blokkol elıtte. Mi jövünk. Elkapkodjuk… Godova 
mester a medence szélén állva szervezi a csapatot.  

11. perc: Miklós utolsó pillanatban hátra Dalmády Petrának, lı, Jankovics véd. Drávuczot 
kiszórják… 

10. perc: Hegedős labdát szerez Gyıritıl. Petra elıtt nincs senki, hat méterrıl lı, 
Jankovicsról megy ki. A bejátszás nem jó… Sipos gyönyörő csavarja szerencsére kapufa! 

9. perc: Ráúszás… A Szentes jön… Gyıri gyengén távolról lejáró idıvel. Drávucz megúszik, 
de Jankovics elszedi elıle… 

Vége az elsı negyednek. 

8. perc: Elıl hiba, jönnek megint, Brávik centerbıl és Zita ismét! Szandi lı járatás után, 
blokkról ki… Megszerezzük a labdát szabaddobásra, de Varga hagyja lecsorogni az órát 

7. perc: Óriási a csata vízben és szárazon egyaránt. Megint a Szentes jön egy támadóhiba 
után, Kotova az utolsó pillanatban lı, felsılécre pattan. 

6. perc: Hevesi lı-emel, kapufa. Hegedős megúszik, a kapu torkáig megy befelé fordul de 
lenyomják, Jankovicsé. Ugyanez fordítva ötméteres, Miskolczi. Zita véd!!! 

5. perc: Hosszan járatjuk fórban, Dalmády Petra lı, véd Jankovics. Megúsznak, aztán fór, 
kivédjük és megúszik Rita. Ketten a nyomában, lenyomják, ötös! Rita bevágja! 2-2! 

4. perc: Hegedős megúszik, passzol Dalmády Szandinak aki kapufára húzza és aztán nem 
sikerül bekotorni… 

3. perc: Keményen védekezik a Szentes, de Drávuczot ez nem érdekli, 1-1. Hiba a 
védekezésben, Kotova lıhet ötöst… 1-2. Fórt kapunk, de támadófault… 

2. perc: megúsztunk, de elveszik a labdát a bírók. Jön a Szentes és Hegedőst kiszórják. 
Gémes kihasználja a fórt, közel jön és belövi… 0-1 

1. perc: Ráúszás… Rita, nincs is vita! Támadás, kapura lıjük gyengén Jankovics véd… Lejár 
az idejük, ellövik, mellé. 

14.55: A bemutatások után kitör a hangháború a szurkolótáborok között. Szentesi 
fogadkozás után jön a szegedi! És elszabadul a hangorkán a lelátón. Heves párbaj Szeged 
és Szentes között. 

14.53: Dalmády Szandi a bemutatás után átvette a 2009/2010. évi országos bajnokság 
gólkirálynıjének járó serleget. Gratulálunk, Szandi! 

14.50: Hamarosan felsorakoznak a csapatok a medence szélén. Bevonulózene. 

14.45: Egy kósza bírói síppróba után rákezdenek a szurkolótáborok, “HAJ-RÁ SZEGED!”-et 
dübörög a dob, és zúg a a ködkürt… 

14.40: Kapura lövöldöznek a lányok, Dalmády Szandi és Drávucz Rita épp 
“kapufatartalékaikat” lıdözik el, hogy a meccsre már csak a gólok maradjanak a kezükben 
betárazva. 

14.35: Ismét a Szeged a “hazai” csapat, szóval a mi lányaink játszanak fehér sapkában, a 
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Szentes a vendég, övék a kék. 

14.30: Hangolnak a lányok és hangol a szegedi szurkolótábor is. 

14.20: HAJRÁ LÁNYOK!!! HAJRÁ SZEGED!!! 
Sok szeretettel köszöntjük Kedves Olvasóinkat a Szınyi úti BVSC-uszodából. A lányok már 
megkezdték a melegítést, a Szentes is a vízben.  

Szomszédvárak rangadója mindig különleges sportélmény, hát ha még egy magyarkupa-
döntı is egyben! Nagy meccs várható hatalmas küzdelem, biztosak lehetünk benne, a 
lányok mindent elkövetnek, mindent beleadnak, és forrni fog a Szınyi úti sportuszoda 
fımedencéjének vize! HAJRÁ SZEGED! 

Beharangozó írásunk itt olvasható. 
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A bejegyzés forrásoldala a Szeged Ma – tények és vélemények: http://szegedma.hu 

URL a bejegyzéshez: http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/11/vizilabda-mk-
universitas-szentes-15-oratol-elo.html 

A bejegyzésben található URL címek: 
[1] Beharangozó írásunk itt olvasható.: http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/11
/vizilabda-mk-universitas-a-kupaert-megy-a-szonyi-utra.html 
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