
Hungerit–Eger és Dunaújváros–Taylor&Nash csata 
az elıdöntıben 

A nıi vízilabda OB I-ben mától már a fináléért csatáznak a csapatok. A címvédı 
Dunaújváros a Taylor&Nash Universitas Szegeddel, míg a Hungerit-MetalCom 
Szentes az Egerrel csap össze a hét pontig tartó elıdöntıben. 

Mivel a címvédı Dunaújváros szerdán és csütörtökön 
is legyızte az Egert a nıi vízilabda OB I-ben, eldılt, 

hogy a középszakaszban a Hungerit-MetalCom Szentes a második helyen végzett, így 
Gyıri Eszterék a rájátszásban a fináléba jutásért az Egerrel játszanak. Az egyik fél 7. 
pontjáig tartó párharcot Zantleitner Krisztina alakulata egy ponttal kezdi, ez azt 
jelenti, neki kettı, az Egernek három meccset kell nyernie a döntıbe kerülésért 
(ugyanez a helyzet a másik elıdöntıben, ott a Dunaújvárosnak elég már két siker is, 
a Szegednek háromra van szüksége).  
 
A bajnokságban háromszor találkoztak a felek: az alapszakaszban Szentesen 11–9-re 
nyert az Eger, a középszakaszban Egerben a hazaiak 10–9-re gyıztek, a Kurca-parti 
visszavágón viszont Brávikék kiütötték (12–2) riválisukat. 
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– Nagy menetelés közben vagyunk, a formánkkal semmi probléma, reméljük, a 
lendületünk még sokáig kitart – nyilatkozta Bocskai István, a Szentesi VK elnökségi 
tagja. – A lányok a magyar kupát már megnyerték, a LEN-kupában is közel állunk 
ahhoz, hogy bejussunk a fináléba, és természetesen ez a tervünk a bajnoki álmainkat 
illetıleg is. Az Eger elleni legutóbbi meccsünk fényesen sikerült, ha annyi különbség 
talán nincs is a két gárda között, azt gondolom, joggal reménykedhetünk benne, hogy 
mi kerülünk ki gyıztesen a párharcból. A másik ágon szurkolunk a Szegednek, 
nagyszerő dolog lenne, ha az mk-hoz hasonlóan a bajnokságban is Csongrád megyei 
döntıt rendeznének. 
 
A Szentes–Eger elıdöntı elsı összecsapása ma 18 órakor kezdıdik a ligeti uszodában.  
 

Edzık munkában: a szentesi Zantleitner Krisztina...  
Fotó: Frank Yvette
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– A címvédı Dunaújváros az egyetlen csapat, amelytıl nem sikerült a bajnokságban 
még pontot szereznünk – közölte Godova Gábor, a Taylor&Nash Universitas Szeged 
szakvezetıje. – Az elıdöntıbe a négy legjobb csapat került, a hagyomány, a 
tapasztalat tekintetében ugyan a többiek elıttünk járnak, esélyesebbek nálunk, de ez 
nem zárja ki azt, hogy meglepetést okozzunk. Az Újváros ellen sok múlik a 
védekezésünkön, a kapusteljesítmény hatékonyságán, és azon, hogy bátran, kevés 
hibával pólózzunk. 
 
A csata elsı mérkızését ma 17 órakor Dunaújvárosban rendezik. 
 
Válogatott keretek 
 
Kihirdették a nıi vízilabda-válogatott keretét, amely március 21-étıl Budapesten 
edzıtáborozik. A nemzeti együttes – amelyben a Hungerit-MetalCom Szentesbıl 
Gyöngyössy, Takács, Kövér-Kis és Miskolczi, a Taylor&Nash Universitas Szegedbıl 
pedig Drávucz és Tóth I. szerepel – 26-án Franciaország ellen játszik Eb-selejtezıt a 
Kıér utcában.  
A férfiak keretében Török Béla és Baksa László, a Szeged Beton játékosai 
szerepelnek.  

...és a szegedi Godova Gábor a döntıért adhat kiváló tanácsokat.  
Fotó: Schmidt Andrea

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Készül az M43-as: 1280 tonnával 
terhelték a Móra hidat

Nagy Sándor elıhúzta a nyulat a cilinderbıl

Szegedi fiatalember a japán földrengésben
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hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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