
Szerdától az aranycsatára készül a Hungerit-
MetalCom 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata eddigi fantasztikus 
évére a bajnoki döntıben teheti fel a koronát. A keret négynapos pihenı után 
szerdán kezdte meg a felkészülést az Újváros elleni, három gyızelemig tartó 
fináléra. 

– A magyarkupa-sikerrel és a LEN-kupában elért 3. 
helyezéssel eddig mindképpen várakozáson felül 
teljesítünk – közölte Zantleitner Krisztina, a 
Hungerit-MetalCom Szentesi VK vezetıedzıje. – Ez is 
jelzi, fejlıdött, fejben is erısödött tavaly óta az 
együttes, és még vár ránk feladat ebben a 
szezonban, arra kell koncentrálnunk. 
 
Mielıtt errıl, a bajnoki döntırıl faggattam, a 
játékosokról kérdeztem. Elmondta: a fiatalok közül 
nagyon sokat fejlıdött Miskolczi Kitti és Kövér-Kis 
Réka, elıbbi korábban 4–5 percet szerepelt, most 
végigjátssza a meccseket, utóbbi pedig eredményesebben, gólgazdagabban pólózik. 
Az újak, Gyöngyössy Anikó és Brávik Fruzsina a játékba és a közösségbe is 
maximálisan beilleszkedtek, s hasznos tagja az együttesnek a nagy 
játékintelligenciájú japán Magarijama Shino is. Gyengébb vízilabdás közegbıl 
érkezett, de keményen dolgozik és alázatos, ami példa lehet mindenki számára. 
Zantleitner Krisztinának azok a mérkızések tetszettek – a sok emlékezetes csata, 
felejthetetlen siker közül –, amelyeken tanítványai fegyelmezetten vízilabdáztak, 
betartották a taktikai utasításokat, és az ellenfelet hatékony védekezéssel 5–6 gólon 
tartották. Ilyen volt többek között az Eger és a Dunaújváros elleni szentesi, valamint 
a Rapallo Nuoto elleni vásárhelyi parti. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Az egyénekkel párhuzamosan a csapatjátékunk is fejlıdött – mondta a szakember –, 
hatékonyabban értékesítjük az emberelınyöket, mint tavaly, jobban is védekezünk 
ebben a szituációban, bátrabban vállalkozunk lövésre és a tanult figurák 
alkalmazására. A lányok figyelnek a másikra, fegyelmezettek, és küzdenek 
egymásért. Ez utóbbi nagyon fontos egy csapat életében, a siker egyik tényezıje. 
 
A bajnoki döntı esélyeirıl szólva Zantleitner Krisztina elmondta: azt a színvonalú 
produkciót várja a lányoktól a Dunaújváros ellen – a 2010– 2011-es szezonban már 
kétszer legyızték riválisukat –, amit a LEN-kupában nyújtottak, s végig, 32 percig. Ezt 
kondícióval, idegekkel is bírni kell, ráadásul a pályaelıny az Újvárosnál van: – Ezzel 
csak úgy szabad foglalkozni, hogy rögzítjük: ha bajnokok akarunk lenni – és ez nem 
kérdés –, egyszer nyernünk kell idegenben. 
 
A keret négynapos – szombattól keddig tartó – pihenı után tegnap kezdte a 
felkészülést a bajnoki döntıre, amelynek elsı mérkızését április 9-én 
Dunaújvárosban rendezik meg. 

Kapcsolódó cikkek 
Dömsödi József a póló megszállottja  
Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 
Hungerit-Taylor&Nash: pólórangadó Szentesen 
Szentes: így ki lehet kapni  
Mestersége címere: pólóedzı 

Zantleitner Krisztina mutatja az utat az arany felé.  
Fotó: Schmidt Andrea

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Közlekedj okosan - a 4-es 
felújítása mentén
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Letöltendı börtönbüntetésre ítélték Stohl Andrást

Elhordják Kecskemétrıl a Vízmő-dombot

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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