
Minden a Hungerit mellett: ma megyei rangadó a 
nıi pólóbajnokságban 

Vasárnap LEN-kupa negyeddöntıt játszik a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK nıi 
vízilabdacsapata, elıtte azonban ma 17.30-tól bajnoki következik, megyei 
rangadón a Szegedi Vízmő-Taylor&Nash-Universitas szerepel a Kurca partján. 

Az OB I-es nıi vízilabda-bajnokság megyei 
rangadóján, a múlt és a jelen is a házigazda Szentes 
mellett szól a Szeged ellenében. A Tisza-partiak 
harmadik éve szerepelnek az élvonalban, újoncként 
az egyfordulós alapszakaszban otthon 15–6-ra 
kikaptak Zantleitner Krisztina csapatától, utána már 
nem „randevúztak". 
 
A következı, a 2010/11-es szezonban alaposan 
megerısödött (Tóth Ildikó, Drávucz Rita, az edzı 
Godova Gábor) és szép eredményeket ért el az 
Universitas, de a Hungeritet ekkor sem sikerült 
legyıznie. A két gárda hatszor találkozott, a felkészülési torna és a középszakaszbeli 
szegedi bajnoki 10–10-es döntetlenjét leszámítva egyetlen góllal mindig Kotováék 
nyertek: 6–5-re az mk csoportkörében és a fináléban, 13–12-re a bajnokság 
alapszakaszában, és 8–7-re a rájátszásban. Idén eddig egyszer meccseltek, a 
kupaselejtezıben 15–13-ra gyızött a Szentes. Nyolc mérkızésen 6 hungerites siker és 
2 döntetlen, vagyis a múlt és a jelen – a Szeged gyengült, a Szentesnek jobb a 
játékosállománya – is a hazaiak mellett érvel. 
 
– A Szentesnek áll a zászló – ismerte el Lakó Gábor, a szegediek trénere is –, de idei 
utolsó bajnokinkon szeretnénk újra a magyar kupához hasonló, szoros eredményt 
elérni. Sajnos Brezovai Dorottya beteg, nem védhet. A minél szorosabb 
végeredményért igyekszünk olyan taktikát kidolgozni, hogy legjobbjaikat, például 
Keszthelyit és Takácsot kikapcsolva a fiatalabbakra háruljon a teher, ık 
kényszerüljenek lövésre, az akciók befejezésére. 
 
– Már az egész hetet a LEN-kupának, a Leidennek szenteltük – árulta el Zantleitner 
Krisztina, a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK vezetıedzıje –, a Szeged ellen külön 
nem készültünk. Valószínőleg jó ráhangolódás, felkészülés lesz a mérkızés az európai 
szereplésre. Kötelezı a gyızelem, mindenkinek játéklehetıséget akarok biztosítani, 
és szeretnénk megırizni, megtartani azt a lendületet, amit már a LEN-
csoportmeccseken, a BVSC és az Újváros ellen felvettünk. Nem szabad alkalmazkodni 
a Szeged esetleges lassabb tempójához, ritmusához. 
A megyei rangadóra a belépı egységesen (diák, nyugdíjas, felnıtt) háromszáz 
forintba kerül.  
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