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Sport

Kıkemény mérkızés várható a Szentes ellen 

2011.03.18.  

A fıvárosi rivális után egy újabb nyolcba törekvı csapat 
ellen játszik a PVSK-Füszért március 19-én az OB I-ben. Petik Attila tanítványai a Szentest fogadják 
szombaton 17 órakor az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában.  

  

A Szentes ellen 15 mérkızésen lépett pályára a pécsi csapat. Ezen 12 pécsi gyızelem (köztük 1 
hosszabbításos), 1 döntetlen és 2 szentesi siker született. A Szentes mindkét gyızelmét hazai 
medencében aratta. Legutóbb decemberben csaptak össze a felek a bajnokság 10. fordulójában, ahol a 
PVSK gyızött egy nagyon kemény, küzdelmes csatában 4-5-re. 

A szombati ellenfél jelenleg a tabella 11. helyén áll öt gyızelem (Debrecen 8-7, Újpest 9-6, ASI 11-10, 
BVSC 9-8, Újpest 11-19) és 15 vereség a mérlege az idei bajnokságban eddig. 

Legeredményesebb játékosuk Turzai Gábor, aki eddig 30 találatnál tart, míg a személyi hibák tekintetében 
a bajnoki összesítésben a második helyen áll Németh Dániel 44 hibával. Nálunk Bóbis Máté 35 gólnál, míg 
Krizsán András 39 hibánál tart. 

Petik Attila vezetıedzı: „Ha a Kassa ellen mutatott védekezésen nem javítunk, akkor nagyon nehéz 
mérkızés lesz a Szentes elleni, de én remélem, hogy az eddigi védekezés visszaáll és a sérültjeink 
valamint a két hiányzó emberünk is újra rendelkezésre áll. Az Interliga összecsapáson két ember játékára 
eleve nem számíthattam, kettı másik játékosom pedig korán jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. 
Remélem hétvégére mindenki egészséges lesz, tudja vállalni a játékot és akkor biztosan jobban fog 
mőködni a védekezésünk, és ha az jól mőködik, akkor itthon meg kell vernünk a Szentest. Ez a csapat 
nagyon nehéz ellenfél abból a szempontból, hogy nagyon agresszív, kemény emberfogásos védekezést 
játszik. Elmennek sokszor a határokig, ami még belefér, kérdés, hogy milyen játékvezetıi felfogás lesz a 
találkozón, hogy ık mennyire honorálják ezt a játékot. Volt olyan, hogy ebbıl a játékból jól jött ki a Szentes, 
de olyan is, hogy megkaptak 15-16 hátrányt. Úgy érzem, hogy a mi csapatunk most jobb formában, jobb 
erıkbıl áll, így hazai pályán nekünk ezt a meccset meg kell nyerni. Ha pedig sikerül behúzni, akkor 
nézegethetünk a hetedik hely felé.” 

Naganuma Atsushi: „Ha úgy játszunk, mint a Kassa ellen, akkor egészen biztos egy nagyon nehéz és 
kemény meccs lesz, de ha mindenki koncentrál és odafigyel, akkor nyerni tudunk a Szentes ellen. „ 
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Igen, már rég szükségesek lettek volna. 

Nem, semmi szükség rájuk. 

Totál rossz, amit csinálnak. 
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Nemzetközi 
díjakat kapott a 
Nemzeti 
Tankönyvkiadó 
 
A magyarországi 
elismerések után 
nemzetközi díjban is 
részesült a Nemzeti 
Tankönyvkiadó 
Puskatár szoftvere és a 
kiadó 
társszervezésében...
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