
Mától a LEN-kupában játszik a Hungerit 

Közel négy év után tér vissza a nemzetközi színtérre a Hungerit MetalCom-
Szentes. A Kurca- parti együttes a LEN-kupa selejtezıjében mától három napon át 
a Belgrád melletti Obrenovacon játszik. A szerb, holland, spanyol vetélytársakat 
felsorakoztató kvartettbıl egyértelmő cél a továbbjutás.  

Találós kérdés a szentesi vízilabdabarátoknak: mi 
ugrik be számukra 2007. február 4-érıl? Segítünk, 
azon a napon játszotta ez idáig az utolsó nemzetközi 
kupameccsét a Kurca-partiak nıi pólócsapata. A 
Kocsis István edzette Hungerit-Szentes Rómában 
ugyan 14–11-re legyızte az orosz Novgorodot, de ez a 
siker is kevés volt ahhoz, hogy a gárda bejusson a 
LEN-kupa negyeddöntıjébe.  
 
Azért elevenítettük fel a történelmet, mert a csapat 
mától ismét megmérettetik a LEN-kupában. Egyelıre 
csak a Belgrád mellett 30 kilométerre fekvı 
Obrenovacon rendezendı D csoportban mutathatják meg tudásukat Kotováék. Brávik 
Fruzsináék tegnap délelıtt még a ligeti uszodában edzettek, délben buszra szálltak, 
majd késı délután már a torna helyszínén gyakoroltak. 
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– A házigazdának számító belgrádiakat kötelezı legyıznünk – nyilatkozta lapunknak a 
magyar kupát nyert szentesiek vezetıedzıje, Zantleitner Krisztina. – Azt gondolom, a 
kubai centerrel felálló spanyol Sevillánál is jobbak vagyunk, vélhetıen a holland 
Leidennel leszünk nagy harcban az elsı helyért. Információim alapján a 
tulipánosoknál több válogatott szerepel, köztük két olimpiai bajnok is.  
 
Jó hír a szentesieknél, hogy felépült a betegségébıl, 
így a többiekkel tarthat a válogatott kapus, 
Gyöngyössy Anikó, miként a vakbélmőtéten átesett 
Kövér-Kiss Réka is elutazott Obrenovacra. A tréner 
még nem döntötte el, de még az is elképzelhetı, 
hogy a belgrádiak ellen néhány percre már a vízbe 
küldi gólerıs játékosát.  
 
– Klubunk életében nagy dolognak számít a 
kupaszereplés, ismerve az anyagi lehetıségeinket, 
köszönettel tartozunk egyrészt a városnak, másrészt 
a szponzoroknak, hogy biztosították a 
részvételünket. Gyızelmekkel, jó játékkal 
szeretnénk meghálálni a segítségüket – magyarázta 
Zantleitner Krisztina.  
 
A LEN-kupában 20 csapat vesz részt. A selejtezıkörben négy helyszínen, az 
olaszországi Imperiában és Rapallóban, a németországi Hannoverben, valamint a 
szerbiai Obrenovacon zajlanak a küzdelmek. A kvartettekbıl három-három csapat jut 
tovább, a 12 együtteshez társul majd a négy kiemelt. A következı kört január 19. és 
22. között rendezik. 
 

Az év játékosának választott Takács Orsolyára a LEN-kupában is nagy feladat vár. 
Fotó: Schmidt Andrea

A program 
 
Ma: VK TAS 2000 Beograd 
(szerb)–Hungerit MetalCom-
Szentes, 11.30; ZVL Leiden 
(holland)–Dos Hermanas 
Emasesa Sevilla (spanyol), 13. 
Szombat: Hungerit MetalCom-
Szentes–Leiden, 9.30; TAS 2000 
Beograd–Sevilla, 11. Vasárnap: 
Sevilla–Hungerit MetalCom-
Szentes, 9; TAS 2000 Beograd–
Leiden, 10.30.  
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A Kurca-parti küldöttség 
 
A szentesi küldöttség 17 fıbıl áll. A 14 játékos mellett (Jankovics Eszter, Gyöngyössy 
Anikó, Gyıri Eszter, Hevesi Anita, Sipos Dorina, Brávik Fruzsina, Miskolczi Ibolya Kitti, 
Rácz Daniella, Takács Orsolya, Anastasya Kotova, Kövér-Kiss Réka, Magarijama Shino, 
Gémes Anett Alexa, Kádár Ildikó) Zantleitner Krisztina vezetıedzı, Sóti Lajos 
technikai vezetı, valamint csapatvezetıi minıségben Kozák János elnökségi tag 
képviseli a viadalon a magyar kupát nyert csapatot.  
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