
Ma 18 órakor: Szentes–Eger bajnoki elıdöntı 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata kedden 18 órától 
bajnoki elıdöntıt játszik a vásárhelyi Gyarmati Dezsı Sportuszodában a ZF-
Egerrel.  

– Olasz ellenfelünk, a Rapallo Nuoto jobban, 
hatékonyabban védekezett, mint Vásárhelyen – 
elevenítette fel a LEN-kupa elıdöntıjének 
visszavágóján történteket Zantleitner Krisztina, a 
Hungerit-MetalCom vezetıedzıje. – A legtöbb fiatal 
ilyen minıségő zónával még nem találkozott, 
Miskolczi Kittinek és Kövér-Kis Rékának kiszorított 
helyzetbıl kellett lınie. Ezt kell gyakorolniuk a 
jövıben, nagyon tehetségesek, csakis rajtuk múlik, 
mennyit fejlıdnek ezen a téren. 
 
A rivális ma 18 órakor a ZF-Eger lesz a vásárhelyi 
uszodában, a 7 pontig tartó párharc állása 4–3 a Szentes javára. A sikerért 3 pont jár, 
vagyis a Kurca-partiak már ma pontot tehetnek az „ügy" végére. – Nehéz mérkızés 
lesz. Legutóbb Egerben úgy vesztettünk a hosszabbításban, hogy nem vízilabdáztunk 
jól. Készülünk, nyerni szeretnénk, be akarunk jutni a döntıbe – mondta Zantleitner. 
 
Amennyiben a Szentes ma vereséget szenved, az elıdöntı következı mérkızését a 
válogatott kötelezettsége miatt március 30-án rendezik Egerben, a három nyert 
meccsig tartó finálé pedig április 6-án startol. 
 
Miért Vásárhely? 
 
Azt már megszokhatták a szentesi drukkerek, hogy a LEN-kupa mérkızéseit 
Vásárhelyen, a Gyarmati-sportuszodában játssza az együttes. Most a bajnoki 
elıdöntıvel is a szomszédos városba költöznek, az ok egyszerő: az ÁNTSZ 
egyfolytában 96 órás nyitva tartást engedélyez, és éppen most jött el a medence 
tisztításának ideje. 

Kapcsolódó cikkek 

Döntıben a Hungerit-MetalCom Szentes! 
Kiütéses Bodrogi Bau-vereség Pécsett 
Nem jutott döntıbe a Hungerit-MetalCom 
LEN-kupa: nem jutott döntıbe a Hungerit 
Kétgólos fórral kezd a LEN-kupában a Hungerit  
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Kis iskola - nagy baj. Az 
iskolaállamosítás margójára

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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Makói romák a bőnözés ellen

Áprilistól folytatódik az 1-es vonal felújítása

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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