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Bodrogi Bau: három dobott gól és vereség

Hatalmas lehetıséget hagyott kihasználatlanul a Bodrogi Bau-Szentes férfi
vízilabdacsapata. Szabó Zoltánék ugyanis a 8 közé akarnak kerülni, ehhez viszont
kötelezı lett volna hazai medencében legyızni az OSC-t.

Bodrogi Bau-Szentes–OSC 3–5 (0–0, 0–1, 1–2, 2–2) 
Vodafone férfi vízilabda OB I, 17. forduló. Szentes,
ligeti uszoda, 200 nézı. Vezette: Vojvoda, Fekete.
Szentes: HORVÁTH T. – Szabó Z., Araczki, Józsa,
Németh, Balogh, Éles. Csere: Nacsev, Rácz, Turzai 1,
Nagy M. 1, Szabó L. 1, Beleon. Edzı: Tóth László.
OSC: ÁTS – Benczur, Korényi, ZENTAI 2, MAKLÁRI 2,
Balla, Tiba. Csere: Kiss Gy., Ürögi 1, Cseh, Szentesi,
Cserdi. Edzı: Bíró Attila.
Gól – emberelınybıl: 4/1, ill. 8/1.

A jókora tét azonban mázsás teherként nehezedett a Kurca-parti pólósokra,
begörcsöltek, ennek pedig az lett az eredménye, hogy az elsı góljukat a harmadik
negyedben, a mérkızés 19. percében (!) szerezték csak meg. Addig azonban a
fıvárosiak már kétszer is betaláltak Horváth Tamás kapujába, majd a folytatásban is
ık maradtak higgadtabbak. 

Hat perc volt már csak hátra a meccsbıl, amikor az exszentesi Zentai Tamás találatát
követıen már 1–4 éktelenkedett az eredményjelzın. A hajrára valamelyest összekapta
magát a Szentes, 40 másodperccel a vége felzárkózott egy gólra (3–4), de ennél
többre ezen az estén nem tellett a szentesiek részérıl. 

A Bodrogi Bau szombaton 18 órakor a Debrecen vendégeként ugrik a vízbe.

Tóth László: – Játékosaimra bénítólag hatott rájuk a gyızelmi kényszer. Az

mindent elmond a teljesítményünkrıl, hogy három és fél negyeden keresztül

csakegyetlen gólt tudtunk dobni...

Kapcsolódó cikkek

Kellenek a pontok a Bodrogi Baunak

Szentes: így ki lehet kapni

Nem tudta tartani a Fradival a lépést a Bodrogi Bau

Tóth László: megtartható a nyolcadik hely!

 

© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Hírlevél feliratkozás

Értesülni szeretnék a napi friss helyi

hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,

amelyben megerısítem a

feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái

A hibák is a mi eredményeink,

elvtársak - Csongrád megyei

közgyőlés online

Biztosabb a bejutás, ha idejében indulnak a fiatalok bulizni

Öngyilkos lett egy 17 éves diák - magasfeszültségő áram

végzett vele

Állást keres? Nem
tudja mitévı
legyen? Kattintson
ide!

Vásároljon E-jegyet
a Tisza Volán
járataira

Fantázia
Függönyszalon - ha
számít, hogy szépít

Ellesne pár trükköt a Bodrogi Bau Szentes

hirdetés
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