
Halálcsoporttal rajtol a nıi vízilabda magyar kupa 

Szombaton és vasárnap Szentesen rendezik meg a nıi vízilabda magyarkupa-
selejtezı egyik csoportjának küzdelmeit. A házigazda és címvédı Hungerit-
MetalCom Szentesi VK-n kívül a Szeged, a Dunaújváros és az Eger került ebbe a 
kvartettbe. 

Brutálisan erıs négyest sikerült összehozni a 
szövetségben Szentesre, a nıi vízilabda magyar kupa 
egyik selejtezıcsoportjába. Az mk-címvédı és 
bajnoki ezüstérmes Hungerit-MetalCom Szentesi VK, 
a bajnok és kupabronzérmes Dunaújvárosi Fıiskola, 
az mk-2. és bajnoki 4. Szegedi Vízmő Taylor&Nash 
Universitas és a pontvadászat bronzérmese, a Eger 
száll vízbe a Kurca-parti városban. Vagyis az ország 
négy legjobb együttese, míg a másik csoportban a 
BVSC, az Újpest és a Honvéd szerénykedik. Közülük a 
„vasutas" lányok mutathatnak fel tavalyról egy kupa 
3. helyet. 
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Az elızı évadban nagy csatát vívott egymással a Szentes és a Szeged, erre most nincs garancia.  
Fotó: Schmidt Andrea
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A továbbjutásra, vagyis a négyes döntıt érı elsı két helyre a papírforma szerint a 
házigazdák és az újvárosiak az esélyesek. Ezt Lakó Gábor, a Tisza-partiak trénere sem 
cáfolta. 
 
– Drávucz Ritát, Tóth Ildikót és Gundl Dianát szinte 
lehetetlen pótolni, célunk a tisztes helytállás. Ha 
számunkra minden összejön, a legoptimálisabban 
alakul, megcsíphetjük a 3. helyet. Nyáron minden 
csapatnál nagy volt a jövés-menés, tétmeccset még 
nem játszott senki, ezért fogalmam sincs, mire 
képesek a csapatok. Változtak az erıviszonyok, és 
nem a javunkra. 
 
– Készültünk a magyar kupára – közölte Zantleitner 
Krisztina, a házigazda Hungerit-MetalCom Szentesi 
VK vezetıedzıje. –, de tulajdonképpen munkából 
megyünk bele a mérkızésekbe, mert a LEN-kupára 
és a magyar bajnokságra is figyelnünk, 
koncentrálnunk kell. Címvédıként és hazai 
környezetben szeretnénk jól szerepelni, 
továbbjutni, amire reális az esélyünk. A 
válogatottakkal 10 napja dolgozunk együtt. A keretbıl mindenki egészséges, vagyis 
teljes csapattal vehetjük fel a harcot riválisainkkal. 
 
Az mk-meccseket a felújított medencében és már sátor alatt rendezik meg holnap és 
holnapután Szentesen. 

Kapcsolódó cikkek 

Nıi vízilabda mk: a Szentes és az Eger maradt életben a alálcsoportban 
Hungerit-MetalCom Szentes: egy vas már a tőzben 
Kétszer is vízbe ugrik a Beton és a Szentesi CS&K 
Bodrogi Bau: a harmadik negyedig bírták Pécsett 
Jankovics Eszter: félidıben élete nagy meccsén 

Program 
 
A magyarkupa-selejtezı 
részletes programja, október 
29. (szombat), 10 óra: 
Szegedi Vízmő Taylor& Nash 
Universitas–Eger, 11.30: 
Hungerit-MetalCom Szentes–
Dunaújvárosi Fıiskola, 17 óra: 
Eger–Szentes, 18.30: 
Dunaújváros–Szeged; október 
30. (vasárnap), 10: 
Dunaújváros–Eger, 11.30: 
Szeged–Szentes.  
 

A rovat legfrissebb cikkei 

İrült nagy tombolás a soproni 
hétvégén - sok fotó!

Férfi kosárlabda NB I - Nyert a Sopron és a Pécs

Nıi kosárlabda: Nyert az UNI SEAT a Baja ellen

A nyitóoldal témái 

Szegeden átlagos a levegı 
szennyezettsége

Tömegszerencsétlenség az M43-ason: 14-en haltak meg 
Rákóczitelepnél - galériával

Éjfélkor véget ér a népszámlálás

hirdetés 
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