
Kétgólos fórral kezd a LEN-kupában a Hungerit  

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata szombaton 20.30-kor a 
LEN-kupa fináléjáért száll medencébe Olaszországban. Az elıdöntı elsı, 
Vásárhelyen rendezett meccsét 7–5-re nyerték a Kurca-partiak a Rapallo Nuoto 
ellen. 

A nıi vízilabda LEN-kupa-elıdöntı elsı, a vásárhelyi 
Gyarmati Dezsı Sportuszodában rendezett 
mérkızését 7–5-re nyerte a Hungerit-MetalCom 
Szentesi VK az olasz Rapallo Nuoto ellen. Nagy 
kérdés, a kétgólos elıny elég lesz-e a visszavágóra, a 
fináléba jutásra. A fıpróba, a bajnoki elıdöntı nem a 
legjobban sikerült – jöhet a jó elıadás! –, Zantleitner 
Krisztina vezetıedzı tanítványai hosszabbítást 
követıen 13–11-re kikaptak Egerben. Még mindig 
lépéselınyben vannak, a megszerzendı 7 pontból ık 
4-et, Heves megyei riválisuk 3-at számlál (az 
elıdöntı harmadik összecsapását jövı kedden 18 
órától Hódmezıvásárhelyen rendezik). De nézzük a LEN-esélyeket! 
 
– Kezdem a jó hírrel: sérült, beteg nincs a keretben, Zantleitner Krisztina mindenkire 
számíthat – közölte Beleon Zsolt klubigazgató.  
 
– A visszavágón nagyon nagy küzdelemre számítok, és a mezınyjátékon, valamint a 
védekezésen a legutóbb mutatotthoz képest javítani kell, mint arról beszélgettünk is 
az edzıvel. A kétgólos elıny kevésnek, szinte minimálisnak tőnik, de a negyeddöntı-
visszavágóra Görögországba is úgy utaztunk, hogy nem lesz könnyő megırizni a 3 
gólos fórból valamennyit. Ez erre a meccsre is igaz. Komoly összpontosítás, 
fegyelmezett játék, valamint jó csapat- és egyéni teljesítmény szükséges ahhoz, hogy 
sikerrel vegyük ezt az akadályt is, és bejussunk a sorozat döntıjébe. 
 
A csapat pénteken 10.55-kor repült el Olaszországba, a helyszínen délután tartott 
edzést, egy tréning még ma kora délutánra (13 és 14 óra között) is maradt. A 
visszavágót ma 20.30-kor a Rapallo melletti Camogliban rendezik. 
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