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Hungerit-MetalCom Szentes: megvalósult a
taktika
IMRE PÉTER - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP
2011.01.25. 03:00

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata csoportgyıztesként jutott a
8 közé a LEN-kupában. A sikerrıl, a tapasztalatokról Zantleitner Krisztina
vezetıedzıt kérdeztük, aki a kisorsolt negyeddöntı-riválisról, a görög Patraszról
is elmondta véleményét.
A Hungerit-MetalCom Szentes pólós lányai
százszázalékos teljesítménnyel, holland és orosz
skalpot övükre tőzve jutottak a LEN-kupában a 8
közé. Nagyszerő sikerüket szimpatikusan,
visszafogottan ünnepelték a vásárhelyi Gyarmati
Dezsı Sportuszodában: nem volt sikítás, medencébe
ugrálás, pacsiztak, mosolyogva ölelkeztek, és
gratuláltak egymásnak. Zantleitner Krisztina
vezetıedzıtıl két nap pihenıt kapott a keret, vagyis
a heti elsı tréning holnap délelıtt lesz.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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– A lányok fegyelmezetten vízilabdáztak, visszaláttam
a medencében azt, amit gyakoroltunk, a találkozók elıtt megbeszéltünk – mondta a
szakember. – A gyızelmek önmagukért beszélnek, de az kiderült, a nemzetközi
szintet még szokni kell. A hollandoktól és az oroszoktól kapott 8, illetve 10 gólt
csökkenthetjük, a lıttek számával elégedett vagyok. Fontos volt, hogy mindig
tudtunk reagálni az ellenfél taktikai húzásaira, és rendelkezésre állt három minıségi
csere, akik újabb lendületet adhattak, így megtalálhattam az aznapi nyerı csapatot.
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Összhang. Zantleitner edzı (a tábla mögött) kitalálta, a lányok pedig megvalósították a taktikát.
Fotó: Frank Yvette

A fiatalok (Kövér-Kis Réka és Miskolczi Kitti) remeklésével kapcsolatban
megemlítette: ebben szerepet játszott, hogy kevésbé ismerték ıket, fıként a
válogatottakra, rutinosabbakra figyeltek a hollandok és az oroszok. Viszont, ha ıket
jobban ırizték volna, más lép a helyükre, és fejezi be az akciókat. Mindenkit dicsért,
megemlítve, hogy Magarijama Shino gólja lélektanilag döntınek bizonyult a KhantyMansi ellen – felszabadított gátlásokat, megnyugtatta az együttest –, és a japán
értékes, nagy játékintelligenciájú pólós, aki idıvel a Szentes kulcsemberévé válhat.
Majd kiemelte: – Most már mindenki egészséges volt, Kövér-Kis Réka és Takács
Orsolya teljes értékő tagja lehetett a keretnek, és bizonyíthattuk, így mekkora erı és
tartalék van a csapatban.
Ezt kell fokozni, az igazán fontos bajnoki és nemzetközi mérkızésekre „kihegyezni".
A LEN-kupa negyeddöntıjének sorsolását tegnap délben tartották Luxembourgban.
Fortuna a görög Nautical Union Patraszt sodorta a Kurca-partiak útjába, az elsı
meccs Szentesen lesz: – Tudomásul vesszük, alaposan felkészülünk, és a feladat az,
hogy ıket kell felülmúlnunk az elıdöntıért – mondta Zantleitner Krisztina.
További párosítás: Iraklisz Thesszaloniki (görög)–Izmailovo Skif Moszkva (orosz),
Rapallo Nuoto (olasz)–ZVL Leiden (holland), Fysius Het Ravijn Nijverdal (holland)–
Uralocska Zlatoust (orosz).
Boldog Szentes – Nagy siker a továbbjutás, amiért rengeteget edzettek a lányok, de a
lebonyolításért a háttérben ténykedık is sokat dolgoztak. A hollandok megdicsértek
minket, közölték, még soha nem vettek részt ilyen flottul megrendezett tornán. A
csapat a fantasztikus eredménnyel a szentesi sportbarátoknak óriási örömöt szerzett –
mondta Dömsödi József, a Szentes Vízisportért 2006 Alapítvány elnöke, aki tagja volt
az 1980-ban magyar népköztársasági kupát nyerı szentesi együttesnek, majd a KEKközépdöntı gólkirálya lett, és a fináléban a 4. helyen végzett a Kurca-partiakkal.
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