
Vízilabda LEN-kupa: továbbjuthat a házigazda 
Szentes 

Péntektıl vasárnapig Vásárhelyen, a Gyarmati Dezsı Sportuszodában rendezik 
meg a nıi vízilabda LEN-kupa második selejtezıkör egyik csoportjának 
mérkızéseit. A rendezı Hungerit-MetalCom Szentesnek orosz, holland és angol 
ellenféllel kell megküzdenie a 8 közé jutásért. 

Vásárhelyen lesz házigazda Szentes. Vagyis a 
Hungerit- MetalCom nıi vízilabdacsapata a vásárhelyi 
Gyarmati Dezsı Sportuszodában rendezi – január 21. 
és 23. között – a LEN-kupa második selejtezıkörét.  
 
A nyolc közé 
 
A Kurca-partiak riválisa az elsı-második helyért, a 8 
közé jutásért az orosz Yugra Khanty-Mansi, az angol 
West London Penguin és a holland ZVL Leiden. A 
fıpróba jól sikerült: az OB I-ben szereplı brit 
válogatottat 8–5-re és 8–3-ra verték Kotováék. 
 
– Az orosz együttes szerda este 21.15-kor, a holland csütörtökön délben, míg az angol 
ugyancsak csütörtökön, de 23.55-kor landol Ferihegyen – mondta Beleon Zsolt, a 
Szentesi VK klubigazgatója. – Érdekesség, hogy a Khanty- Mansi egy moszkvai utazási 
irodán keresztül intézte az utazást és a szállást, valamint a fıvárostól Vásárhelyig 
tartó buszútra kértek egy hidegkaja-csomagot. 
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Milliomos oroszok 
 
Különleges, speciális igénnyel egyik egyesület sem állt elı, és valamennyit a Best 
Western Hotel Ginkgo Sasban szállásolják el. Ugyancsak Vásárhely új, négycsillagos 
szállodájában laknak majd a delegátusok és a bírók, de a csapatoktól elszeparálva, 
külön szinten. A Moszkvától mintegy 2500 kilométerre lévı székhelyő, milliomos 
klubnak is titulálható Yugra 23 fıvel, közte 18 játékossal (13 nevezhetı egy-egy 
meccsre) érkezik.  
 
Szentesi brit kapcsolat 
 
A másik „véglet" a West London Penguin, amelynek 
trénere a korábbi szentesi vízilabdás, Kis Balázs (az 
ificsapatig vitte): esetükben a költségtakarékosság 
miatt csak a csapat fele lakik majd a Ginkgoban, a 
többieket – Balázs kapcsolatai révén – Szentesen 
helyezik el. Az anyagiakról Beleon annyit árult el: 
bár az utazás- és szállásköltséget minden klub maga 
állja, így is tetemes a rendezés díja, de lényegesen 
olcsóbb, mintha Hanti-Manszijszkba kellene 
utazniuk, és számíthatnak szurkolóik biztatására is. 
 
Cél a továbbjutás 
 
– Nagyon nehéz mérkızések várnak ránk – 
vélekedett a klubigazgató –, a londoniak 
egyértelmően verhetınek tőnnek. A cél a 
továbbjutás, vagyis remélem: vasárnap délután 

Zantleitner Krisztina (jobbról) bízik a 8 közé kerülésben.  
Fotó: Schmidt Andrea 

A részletes program 
 
A vásárhelyi LEN-kupa-
csoportkör részletes programja, 
január 21. (péntek), 17.30: ZVL 
Leiden (holland)–Yugra Khanty-
Mansi (orosz), 19 óra: Hungerit-
MetalCom Szentesi VK–West 
London Penguin (angol); január 
22. (szombat), 17.30: Yugra 
Khanty-Mansi–West London 
Penguin, 19 óra: Hungerit-
MetalCom Szentesi VK–ZVL 
Leiden; január 23. (vasárnap), 
9.30: West London Penguin–
ZVL Leiden, 11 óra: Hungerit-
MetalCom Szentesi VK–Yugra 
Khanty-Mansi. Napijegyek 
Szentesen a klubnál, illetve 
Vásárhelyen az uszoda 
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nemcsak borzasztóan fáradt, nagyon boldog is  
leszek. 
 
– Komolyan, lelkiismeretesen dolgozunk, és a 
felkészülést jól szolgálta az erıs brit válogatott 
elleni két bajnoki – csatlakozott az elmondottakhoz 
Zantleitner Krisztina vezetıedzı. – A hollandokat ismerjük a legjobban, tılük az 
elızı LEN-körben 10–6-ra kikaptunk, de ahhoz képest jobb állapotban, formában 
vagyunk. Erısorrendben mérkızünk a riválisokkal, ez segíthet célunk elérésében, a 8 
közé jutásban.  

pénztárában 1200 forintos 
egységáron vásárolhatók. 
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