
Hiába vezetett a Hungerit, elmaradt a címvédés 

Borult a papírforma a nıi vízilabda magyar kupa döntıjében, a hazai medencében 
játszó BVSC a befejezı másfél negyedben fordítva 9–8-ra legyızte a címvédı 
Hungerit UniBauÉpszer-Szentest. 

Hungerit-UniBauÉpszer Szentes–BVSC 8–9 (1–0, 4–3, 
2–5, 1–1) 
Theodora nıi vízilabda magyarkupa-döntı. Budapest, 
Szınyi út, 200 nézı. Vezette: Marjay, Füzesi. 
Szentes: Gundl – Kotova, Takács O., Hevesi, 
Miskolczi, KESZTHELYI 3, GÉMES 2. Csere: Gyıri, 
Kádár I. 1, KÖVÉR-KIS 2, Magarijama. Vezetıedzı: 
Zantleitner Krisztina. 
BVSC: SZILÁGYI – Tomaskovics 1, CSABAI 2, Ráski 1, 
Kisteleki H., Tóth I. 1, ILLÉS 2. Csere: Farkas 1, 
Takács V., Horváth Á. 1, Ipacs. Megbízott edzı: 
Gruber Laura. 
Gól – emberelınybıl: 7/2, ill. 10/5. 
Ötméteresbıl: 3/2, ill. 1/1. 
 
Harmadik kupagyızelmére készült a Szentes. Az elsıt rögtön a kiírás debütálásakor, 
2000-ben nyerték a Kurca-partiak, a másodikat pedig tavaly a megyei rivális, a 
Szeged legyızésével. Címvédıként mi más lehetett volna Gyıri Eszterék célja, mint 
az ismétlés. Az elıdöntıben az Újpest nem jelentett különösebb akadályt számukra, 
a 19–9-es végeredmény jól tükrözte az erıviszonyokat. A másik elıdöntıben viszont 
meglepetés történt, az erısebbnek gondolt Eger legyızésével a BVSC jutott a 
fináléba. 
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– Mi vagyunk az esélyesek, a nagyobb tudásunknak annak ellenére ki kell jönnie, hogy 
a BVSC játszik hazai medencében – mondta a finálé elıtt a szentesiek trénere, 
Zantleitner Krisztina. Hasonló volt a véleménye Merész András szövetségi kapitánynak 
is: „A Szentesnek áll a zászló, szerintem nyer is, de abban is biztos vagyok, hogy a 
Vasutas nagyon megnehezíti a dolgát". 
 

Nincs címvédés: egygólos vereséget szenvedett a Szentes az mk- döntıben. Fotó: Karnok Csaba (galéria)
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A csapatok bemutatása után az elmúlt idény legjobbjának választott Keszthelyi 
Ritának Merész nyújtotta át az Ördögh Éva-vándordíjat. Jól indult a finálé a 
Szentesnek, az elsı támadásából Gémes betalált. A folytatásban is a csongrádiak 
domináltak, a megállapítás legalábbis a nagyszünetig igaz volt. Két góllal ekkor még 
vezettek (4–2), majd a térfélcsere után magára talált a BVSC. Ebben a játékvezetık is 
benne voltak valamelyest, kintrıl úgy tőnt, könnyebben ítélnek a „hazaiaknak" fórt. 
Kaptak négyet a harmadik negyedben, ebbıl pedig hármat gólra is váltottak. Az 
utolsó értékesítése pedig azt is jelentette, hogy a meccs során elıször vezettek (7–8). 
 
 

 
Az elızményhez tartozik: az ezt megelızı támadásnál az addig már két büntetıt is 
magabiztosan értékesítı Keszthelyi ezúttal rontott... A legrosszabbkor, a vasutasok 
ugyanis lendületben voltak. Az ı szemszögükbıl 4–6-ról fordítottak 9–7-re. Hiába 
biztatta csapatát a szentesi drukkerhad, Kotováék már nem tudtak a gödörbıl 
visszakapaszkodni. Az ukrán válogatott kezében volt a hosszabbítás kiharcolásának 
lehetısége, de elınybıl a kapusba vágta a labdát húsz másodperccel a vége elıtt...  
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Elmaradt a szentesi címvédés – nem kis meglepetésre. 
 

Nincs címvédés: egygólos vereséget szenvedett a Szentes az mk döntıben. Fotó: Karnok Csaba (galéria)

Zantleitner Krisztina: – A magyar kupa sajátossága, hogy egy meccsre bárki fel 
tudja szívni magát, ez történt most a BVSC-vel. Két és fél negyedig uraltuk az 
összecsapást, de utána megint elkövettünk olyan védekezési hibákat, amelyeket 
ilyen szinten és ilyen tét mellett nem szabadna. Az élet azonban nem áll meg, a LEN-
kupa szentesi selejtezıjében vigasztalódni akarunk. 
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