
Elsı körben a négybe vágyik a Hungerit 

A kupaakadály után a hétvégén a bajnokság is megkezdıdik a Hungerit-MetalCom 
Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapatának. Az alapszakaszban a négy közé jutás 
a célja Gyıriéknek. 

A magyarkupa-selejtezıvel hangolt a pontvadászat 
rajtjára a Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi 
vízilabdacsapata. A fıpróba jól sikerült, Zantleitner 
Krisztina vezetıedzı tanítványai elıször – a bajnoki 
finálé „visszavágójaként" – 10–10-es döntetlent 
játszottak a Dunaújvárosi Fıiskolával, utána 10–8-ra 
verték az Egert, majd szintén kétegységnyi 
különbséggel, 15–13-ra múlták felül a másik Csongrád 
megyei gárdát, a Szegedi Vízmő Taylor & Nash 
Universitast, és 7 ponttal, csoportelsıként jutottak a 
négyesdöntıbe. 
 
Az utóbbi két év ob-ezüstérmesének a bajnokság lightos találkozóval indul, a 
Héraklész I. Utánpótlás-válogatott ellen. Egyetlen nehézsége lesz a mérkızésnek, ma 
délelıtt 10 órakor kezdıdik, így a Kurca-parti lányoknak már hajnali 5 órakor el 
kellett indulni busszal a fıvárosba. De az esélyek egyértelmőek: – Erre a meccsre 
külön nem készültünk, így is gyıznünk kell, már a kupafináléra koncentrálunk, amit a 
jövı hét végén rendeznek a Szınyi úti uszodában. Szeretnénk ismét elhódítani a 
trófeát – mondta a tréner. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Bár a pontvadászatban csak hét együttes vesz részt, a Szentesre kemény menetelés, 
sőrő napok-hetek várnak a következıkben. Az mk utáni héttıl szerda–szombat 
ritmusban játsszák a bajnokikat, s rövidesen (november 18-ától 20-áig rendezik) 
csatlakozik a LEN-kupa második köre is a programhoz, az elsıben tavalyi elıdöntıs 
eredménye, bronzérme okán kiemelt volt a Hungerit-MetalCom. A bajnoki 
várakozásokról óvatosan nyilatkozott Zantleitner, közölte, az alapszakaszban az a 
céljuk, hogy bejussanak a legjobb négy közé, ahova várhatóan a négy szinte azonos 
képességő gárda kerülhet: rajtuk kívül a címvédı Dunaújváros, a ZF-Eger és a BVSC. 
Az ezt követı eseményekrıl, például arról, melyik csapattal kerülne szívesebben 
szembe az elıdöntıben, még korainak tartotta szólni. 
 
A keretbıl (Gundl Diána, Balázs Adrienn – kapusok, Gyıri Eszter, Hevesi Anita, 
Keszthelyi Rita, Miskolczi Kitti, Bakos Anna, Kádár Ildikó, Rácz Daniella, Takács 
Orsolya, Anasztazija Kotova, Kövér-Kis Réka, Magarijama Shino, Gémes Alexa – 
mezınyjátékosok) mindenki egészséges, az újak, Keszthelyi és Gundl mától a 
bajnokságban is bizonyíthatnak. A játékstílus, a taktika is változik – hívta fel erre a 
figyelmet Zantleitner Krisztina –, mivel Brávik Fruzsina távozásával nincs klasszikus 
center, ezen a poszton több pólós hölgy (például Takács Orsolya) szerepel majd, és 
több mozgás, úszás lesz a támadások során, mint korábban. 

Kapcsolódó cikkek 

Már az elején döntött a Hungerit-MetalCom Szentes 
Elfáradt a Szentesi CS&K a bajnok otthonában 
Hungerit Metal-Com Szentes: hatalmas esély a címvédésre 
Nıi vízilabda mk: az Eger mellett a Szentes is a négy között 
Nagy falat volt a Szentesnek a Honvéd 

Zantleitner Krisztina (középen). 
Fotó: DM/DV

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 
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Baján ismét tarolt a címvédı 
Sopron

Megjelent a Soproni Szemle idei, harmadik száma

Burgenlandi karácsonyfa Bécsben

Elızni kezdett, megijedt, fának 
ütközött - galériával

Hazavárja az 1 éves Pistikét

Ítéletidı Olaszországban! Heten meghaltak - galériával

hirdetés 

3 nap, 2 éjszaka 
wellness napok 
Zsóry-fürdın 
32.990 Ft-ért 
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