
 
 

Parázs meccsen gyızött a Hungerit-Metalcom Szentesi VK 
Dátum: Március 05, szombat, 20:29:17 

Téma: Sport 
 

Parázs hangulatú mérkızésen két gólos gyızelmet aratott a 
Hungerit-Metalcom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata a LEN-kupa 
elıdöntıjében az olasz Rapallo ellen. A lányok így két gólos elınnyel 
várhatják a március 19-i visszavágót. 
 
Nehezen született meg a elsı gól, mindkét együttes idegesen kezdett. A 

szentesiek két kapufát is lıttek az elsı 4 percben. Ezt követıen sem történt túl sok minden, 
így az elsı játékrész 0-0-lal zárult. 

A következı periódus elején a Szentes hozta el a labdát, de úgy tőnt, hogy a magyar lányok 
nem tudnak betalálni, hiszen ziccert is hibáztak. Az olaszok viszont nem voltak ilyen 
kíméletesek és egy ember elınybıl megszerezték a mérkızés elsı találatát, amelyet követıen 
a Szentes egalizálta az eredményt. A hazaiakat elkerülte a szerencse, két góljukba is 
belefújtak a játékvezetık, de sorra csattantak a lövések a kapufán is.  

A két együttes az elsı pillanattól inkább a védekezésre ügyelt, ezt jól példázza az elsı 
negyed gól nélküli eredménye. A vezetést a vendégek szerezték meg, ezt követıen azonban 
Takács három és Kövér-Kiss egy góljával 4-1-re fordított a Szentes. Úgy tőnt ekkor meg 
lehet fogni a meccset, de a Rapallo is felébredt, és a negyed végére akár egy gólra is 
feljöhettek volna, de ez nem sikerült, hiszen a magyar lányok lehúzták a rolót.  

Az utolsó játékrész feszült csatát hozott. A rohanásban tovább potyogtak a gólok, amelyeken 
testvériesen osztoztak a csapatok. A nézıknek sok esetben úgy tőnhetett, hogy férfiak 
brusztolnak a medencében, nem kímélték egymást a lányok. Az, hogy nem változott a 
különbség, és a Hungerit-Metalcom Szentes két gólos elınnyel várhatja a március 19-i 
visszavágót nagyban köszönhetı a végi fenomenálisan játszó Jankovics Eszter kapusnak, aki 
óriási formában ırizte a hazaiak kapuját.  

Hungerit-Metalcom Szentes - ASD Rapallo-Nuoto 7-5  
(0-0, 2-1, 3-2, 2-2)  

Nıi vízilabda LEN-kupa, elıdöntı, elsı mérkızés.  
A hazai gólszerzık: Gyıri 1, Brávik 2, Takács 3, Kövér-Kis 1.  

 

1. oldal, összesen: 2PROMENAD - a vidék hírportálja... - Parázs meccsen gyızött a Hungerit-M...

NetSzemle archívumhttp://promenad.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=91501



 
 

A cikk tulajdonosa: PROMENAD - a vidék hírportálja... 
http://www.promenad.hu 

 
A cikk webcíme: 

http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=91501  

 
 
 
 

 

 

 

 

2. oldal, összesen: 2PROMENAD - a vidék hírportálja... - Parázs meccsen gyızött a Hungerit-M...

NetSzemle archívumhttp://promenad.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=91501


