
A Hungerit már ma a döntıbe jutna, a 
Taylor&Nash küzd a folytatásért 

A nıi vízilabda OB I elıdöntıinek második összecsapását rendezik ma este. A 
Taylor&Nash Universitas Szeged az újszegedi sportuszodában 19 órától a címvédı 
Dunaújvárost fogadja, míg a Hungerit-MetalCom Szentes 18.30-tól a Bitskey 
uszodában méri össze tudását a házigazda Egerrel. 

A Dunaújváros az egyetlen csapat a mezınyben, 
amely ellen még nem volt sikerélménye a 
Taylor&Nash Universitas Szegednek. Godova Gábor 
mesteredzı gárdája az alapszakaszban, a 
középszakaszban és az elıdöntı elsı összecsapásán is 
vereséget szenvedett a címvédıtıl.  
 
Különösen az utóbbinak (18–11) nagy a jelentısége, 
mert ez azt jelentette, hogy az egyik fél hetedik 
pontjáig tartó párharcban a Dunaújváros már csak 
egy karnyújtásnyira, másképp fogalmazva már csak 
egyetlen gyıztes meccsre (4–0) van a finálétól. Ugyan 
az újvárosiak a találkozó esélyesei, de amennyiben a Tisza-partiak a védekezésben 
feljavulnak, okozhatnak meglepetést. Az alapszakaszban és a középszakaszban 
Primászék csak nagy csatában (13–11, 11–8) tudtak az újszegedi sportuszodában 
nyerni, koncentrált játékkal ma végre a bravúr is összejöhet. Ebben az esetben 
szombaton Dunaújvárosban tovább folytatódna a párharc, ha viszont Keszthelyiék 
megint jobbnak bizonyulnak, befejezıdik a két fél csatája.  
 
Hasonló a helyzet az Eger–Hungerit-MetalCom Szentes párharcban is. A magyarkupa-
gyıztes, a LEN-kupában pedig az elıdöntınél járó Kurca-partiak is 4–0-nál járnak a 
hevesiek ellen, amennyiben ma is gyıznek, akkor már bajnoki finalistának 
mondhatják magukat. A ligeti uszodában lejátszott középszakaszbeli meccsen 12–2-re 
nyert Zantleitner Krisztina együttese, ugyanott az elıdöntı elsı találkozóján pedig 
12–8-ra, így kellı önbizalommal várhatja a ma esti csatát. 
 
– Nem lenne jó túlórázni, ma pontot szeretnénk tenni a döntıbe jutás kérdésére, 
nyerni megyünk a Bitskey uszodába – mondta a szentesiek rutinos játékosa, Gyıri 
Eszter. – Egerben nem könnyő játszani, azonban most nagyon motiváltak vagyunk, a 
sok jó eredmény pluszönbizalmat adott. Meg aztán azért is lenne jó, ha ma 
befejezıdne a párharc, mert szombaton már a Rapallo Nuoto elleni hatalmas csata 
vár ránk a LEN-kupában a döntıbe jutásért. 
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