
Drávucz Ritával nem bírtak a kupagyıztes 
szentesiek 

A Vodafone nıi vízilabda OB I megyei rangadóján nem bírtak egymással a 
csapatok: a megyeszékhelyen 10–10-re végzett a Szeged és a Szentes. A friss 
magyarkupa-gyıztes Kurca-parti alakulat nem boldogult a világklasszis produkciót 
nyújtó, 8 gólig jutó Drávucz Ritával.  

Taylor&Nash Universitas Szeged–Hungerit-
MetalCom Szentesi VK 10–10 (2–2, 2–5, 3–1, 3–2)  
Vodafone OB I-es nıi vízilabda-bajnokság, 
középszakasz, 2. forduló. Újszegedi sportuszoda, 150 
nézı. Vezette: Bors, Birri. 
Szeged: BÜK – Árkosy, Dalmády Sz., Dalmády P. 1, 
DRÁVUCZ 8, Tóth I., Tóth P. Csere: Lengyel Dorottya, 
Miklós, Makra, Kuczora, Lengyel Dominika 1. Edzı: 
Godova Gábor. 
Szentes: Jankovics – Gyıri, Hevesi, BRÁVIK 2, TAKÁCS 
O. 3, Kotova 1, Gémes 1. Csere: Sipos D. 1, 
MISKOLCZI 2, Magarijama. Edzı: Zantleitner 
Krisztina. 
Gól – emberelınybıl: 10/3, ill. 3/2.  
Ötméteresbıl: –, ill. 2/1. 
 
A statisztika, a számok azt jósolták: az újdonsült magyarkupa-gyıztes, Hungerit-
MetalCom Szentesi VK negyedszer is megveri megyei riválisát, a 2010/11-es szezonra 
alaposan megerısödött Taylor&Nash Universitas Szegedet. Idén eddig négyszer 
találkozott a két gárda, s a felkészülési torna 10–10-es döntetlenjét leszámítva 
egyetlen góllal mindig Zantleitner Krisztina tanítványai nyertek: 6–5-re az mk 
csoportkörében és a fináléban, valamint 13–12-re a bajnokságban. A négy 
találkozóból hármat – a kupadöntıt leszámítva – Szegeden játszottak. 
 
A vendégek sorait betegség tizedelte: a válogatott kapus, Gyöngyössynek a torka fájt, 
lázzal küszködött – el sem utazott a megyeszékhelyre –, Bakos kötıhártya-gyulladást 
kapott, és a vakbélmőtéten átesett, a munkát a közelmúltban elkezdı Kövér-Kis is 
csak a jegyzıkönyvbe került be, játékát nem kockáztatták. A hazai oldalon a 
meghatározó emberek rendelkezésre álltak, bár Hegedős sérülés miatt hiányzott. 
Mindkét gárda a 3 pontért szállt medencébe, és a második negyed közepéig a Szeged 
állt közelebb a sikerhez; a szentesiek futottak az eredmény után, rendre 
egyenlítetek. Pontatlan passzok, bosszantó hibák mellett mindkét együttesnél 
láthatott a publikum pazar megoldásokat, szép találatokat, fontos, bravúros 
védéseket. A Szentes két ilyennel, Brávik kapásgóljával és Takács svédcsavarjával 
húzott el. De az Universitasban akadt egy „tanárnı", Drávucz szenzációs formában 
pólózott, és neki köszönhetıen szerzett pontot a Szeged: 7–10 után ı mattolta 
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háromszor Jankovicsot. Összesen nyolc gólt lıtt! Az iksz, a látottak alapján, 
igazságos. 
 

 

Nagy csatát, és döntetlen hozott a megyei nıi vízilabda derbi.  
Fotó: Schmidt Andrea

Godova Gábor: – Annak ellenére sikernek tartom a döntetlent, hogy emlékeim 
szerint az utolsó két helyzet elıttünk adódott. Külön ki kell emelni Drávucz Rita 
teljesítményét, ı és az egész csapat agresszívabban, jobban pólózott, mint Egerben. 
Mindannyiunknak jól jön már a pihenı. 
 

Zantleitner Krisztina:� – Bár döntetlen lett, mégis úgy értékelem: „elvesztettük" a 
mérkızést, vagyis két pontot. Idınként fegyelmezetlenül, pontatlanul 
vízilabdáztunk, és olyan hibákat követtünk el, amelyeket ilyen szinten nem szabad. 
A Szeged Drávucz vezérletével kihasználta megingásainkat. Tanulság, hogy a 
megbeszélteket többször sulykolni kell. 
 
További eredmények, középszakasz, az 1–6. helyért: Dunaújvárosi Fıiskola–Nagy-
Brittania 8–10, Nagy Brittania–Dunaújvárosi Fıiskola 8–15, BVSC-Zugló– ZF-Eger 4–10. 
 
I. negyed. A ráúszásnál a labdát a Szeged hozta el, s az elsı gólt is a házigazdák 
szerezték� Drávucz révén. Kotova a 4. percben büntetıbıl egyenlített. Kisvártatva 
hiába védett nagyot Jankovics, a labda Drávucz elé pattant, és ez egyenlı volt a 
góllal. Arról, hogy a Hungerit egállal mehessen pihenıre Sipos, illetve az egymás után 
kettıt hárító Jankovics gondoskodott. 
II. negyed. A koreográfia 4–4-ig nem változott az elızı játékrészhez képest: az 
Universitas szerzett elınyt, a Kurca-partiak egyenlítettek. A negyed 6. percében 
azonban elıbb Kotova passzát lıtte kapásból a hálóba Brávik, majd Takács 
svédcsavarral köszönt be Büknek. A megnyugtató elınyt, és a félidei eredményt 
Miskolczi találata jelentette, 4–7. 
III. negyed. Harmadik negyed, harmadszor is a Taylor&Nash „halászta" el a bogyót a 
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ráúszásnál. De ebben a 8 percben nemcsak ez sikerült a Godova-lányoknak, három 
góljukra (Drávucz 2 és Lengyel Dominika) csak Takács válaszolt a szentesi oldalról, 7–
8. Meg is jegyezte valaki a lelátón: ebbıl még bármi lehet, bármelyik csapat gyızhet. 
IV. negyed. Az etap elsı perceiben úgy tőnt, a nyertes a rutinosabb Szentes lesz: 
Gémes és Takács góljaival újra háromra növelték elınyüket a Zantleitner-lányok, 7–
10. Ekkor azonban még több mint 6 perc volt hátra a mérkızésbıl, ami Drávucznak 
pont elég volt arra, hogy háromszor bevegye Jankovics kapuját, 10–10-re alakítva 
ezzel a végeredményt. 
 
Világklasszis nyolcas 
 
A világ- és Európa-bajnok, négyszeres magyar és olasz bajnok, háromszoros BEK-
gyıztes, Szuperkupa-gyıztes Drávucz Rita igazolta klasszisát: csapata, a Taylor&Nash 
Universitas Szeged 10 góljából 8-at vállalt a Hungerit-MetalCom Szentes elleni 
rangadón. – Úgy emlékszem, nyolcszor még soha nem vettem be az ellenfél kapuját 
egy meccsen, korábban olasz bajnokin lıttem már hetet. Ez a nyolc sok, fıleg olyan 
mérkızésen, ahol összesen 10 gólt szerez az együttes. Jól éreztem magam a vízben, 
és – azt hiszem, nem kell bizonygatnom – jobban ment a játék, mint Egerben. Lövési 
lehetıségem is több adódott, úgy vettem észre, nem vigyáznak rám annyira, és a 
társak is kerestek a labdákkal. Az egész csapat jobban, összeszedettebben pólózott, 
mint a középszakasz elsı körében, és a lányok igyekeztek a megbeszélteket 
végrehajtani – nyilatkozta a meccs után Rita. 
 
A középszakasz állása 
 
1.�Eger�2�2�0�0�20�–�8�6 
2.�Dunaújváros�3�2�0�1�34�–�24�6 
3.�Nagy-Brittania�2�1�0�1�18�–�23�3 
4.�Szentes�1�0�1�0�10�–�10�1 
5.�Szeged�2�0�1�0�14�–�20�1 
6.�BVSC�2�0�0�2�10�–�21�0  

3. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2192330


