
Drámai csatában Szentesen egyenlített a 
Dunaújváros 

A Hungerit MetalCom-Szentes OB I-es nıi pólócsapata tegnap hazai környezetben 
játszotta a bajnoki döntı második összecsapását.  

Hungerit MetalCom-Szentesi VK–Dunaújvárosi 
Fıiskola 
17–18 (2–3, 2–3, 4–2, 3–3, 1–0, 1–2, büntetıkkel: 4–
5)  
Vodafone nıi vízilabda OB I, döntı, 2. mérkızés. 
Szentes, ligeti uszoda, 300 nézı. Vezette: Füzesi, 
Vogel.
Szentes: Gyöngyössy – MISKOLCZI 5, Gyıri, TAKÁCS 3, 
Brávik, Kotova 2, KÖVÉR-KISS 4. Csere: Jankovics 
(kapus), Hevesi, Magarijama 1, Gémes 2. Edzı: 
Zantleitner Krisztina. 
Dunaújváros: KASÓ – Menczinger, KESZTHELYI 5, 
Primász 2, Berta, Huszka 1, POSZKOLI 4. Csere: Ács 1, Kovács 2, Zsámbok 3. Edzı: 
Mihók Attila. 
Gól – emberelınybıl: 11/3, ill. 8/3.  
Az egyik fél harmadik gyızelméig tartó párharc állása: 1:1. 
 
A drukkerek remek hangulatot varázsoltak a lelátóra, mindenki bízott a lányok 
sikerében. Azonban az már az elsı pillanatokban kiderült, a Dunaújváros minden 
energiáját mozgósítja, nyerni jött Szentesre. A vendégek jól megszervezték a 
védekezésüket, Kasó remekelt a kapuban, és a támadásaikat is rendre eredményesen 
fejezték be.  
 
A házigazdák küzdöttek, egy percre sem adták fel, de az sokat elárul, hogy elıször a 
3. negyedben sikerült egyenlíteniük, a vezetést pedig csak a 4. játékrészben ragadták 
elıször magukhoz. Az utolsó percekben mégis a kezükben volt a meccs, a gyızelem 
lehetısége, ám a címvédınek mégis sikerült kiharcolnia a hosszabbítást. A túlóra sem 
billentette egyik fél felé sem a mérleg nyelvét, és végül a „lutrira" maradt a döntés. 
Az idegek harcát, és ezzel a mérkızést a címvédı nyerte meg. Folytatás szombaton 
Dunaújvárosban. 
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Zantleitner Krisztina: – A bajnoki döntıhöz méltó, küzdelmes mérkızést játszott a 
két jól felkészített együttes. El kell ismerni, jobb volt az Újváros, de hosszú még a 
finálé. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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I–II. negyed: rosszul, két újvárosi góllal kezdıdött a találkozó, a hátrány az elsı 
szünetig egyre olvasztotta a Szentes, 2–3. A második 8 perc az elsı másolása volt, 
legalábbis, ami az eredményt illeti, ezt a játékrészt is 3–2-re nyerte a címvédı, így a 
vendégek 6–4-es elınyével fordultak a csapatok. 
 
III–IV. negyed: a Szentes továbbra is futott az eredmény után, de a 3. negyedben 
Gémes találatával utól is érte riválisát, 7–7. A vezetést elıször a 4. játékrész közepén 
szerezték meg a hazaiak, de az újvárosiak is sikeresen kapaszkodtak, a rendes 
játékidı 11–11-es döntetlennel zárult, jöhetett a hosszabbítás. 
 
Hosszabbítás: a 2×3 perces extra játékidı elsı felét a Szentes nyerte meg Kövér-Kiss 
góljával. Utána azonban úgy tőnt minden elúszik, fordított a Dunaújváros, a hazaiak 
idın túli ötméteressel egalizálták az állást (13–13), Takács Orsolya góljával harcolták 
ki a büntetıpárbajt. 
 
Ötméterespárbaj: a büntetıket a Kurca-partiak kezdték, egészen a negyedik párosig 
mindenki értékesítette a maga ötméteresét (Kövér-Kiss, Kotova, Gémes, Miskolczi, 
ill. Primász, Poszkoli, Kovács, Zsámbok). Ezután Takács hibázott, Keszthelyi viszont 
nem kegyelmezett, 17–18.  

Kapcsolódó cikkek 
Aranykapuban a Szentes 
Szerdától az aranycsatára készül a Hungerit-MetalCom 
Dömsödi József a póló megszállottja  
Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 
Hungerit-Taylor&Nash: pólórangadó Szentesen 

Magas színvonalú mérkızésen balszerencsés vereséget szenvedtek  
a fehér sapkás szentesiek.� Fotó: Schmidt Andrea

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 
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Hat cégvezetıt meneszt, és hetet 
nevez ki várhatóan a közgyőlés

Májusban nyithat a parkolóház - percalapú lesz a várakozás

Így verik át a multik a kelet-európai vásárlót: nekünk 
mindenbıl a gagyi jut?

hirdetés    

Bulgária 1 hét 
50.000 Ft alatt! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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