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Bravúros szentesi férfi pólógyızelem Weszelovszky gólja döntött
IMRE PÉTER
2011.12.03. 19:15 frissítve: 20 órája és 51 perce

Bravúros gyızelmet aratott a férfi Vodafone OB I-ben a Bodrogi Bau CS&K Szentesi
VK együttese az FTC ellen. Lukács Dénes fiai 10-9-re nyertek.
Bodrogi Bau CS&K Szentesi VK-FTC 10-9 (0-3, 2-0,
5-1, 3-5)
Vodafone férfi vízilabda OB I, Szentes, 300 nézı.
Vezette: Füzesi, Fekete.
Gólszerzık: Weszelovszky 3, Tóth P. 2, Szabó Z. 2,
Lázár, Szıke, Németh, ill., Sántvay 3, Kincses 2,
Czigány 2, Deutsch, Sánta.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Az elsı negyedben alaposan meglepte a fıvárosi zöldfehér alakulat a hazaiakat, akik ezalatt a nyolc perc
Milyen a legutóbbi hírlevél?
alatt talán nem is lıttek kapura, kaptak viszont
három gólt. A második negyedben már nagyobb
sebességi fokozaton üzemelt a Szentes, és kettıt lefaragott hátrányából. A
nagyszünetben az egyesület oklevéllel köszöntötte a 20 évvel ezelıtt az OB I-ben
ezüstérmet nyert szentesi csapatot, amelynek dr. Tóth Gyula volt a mestere.
A maiak is kedvet kaphattak az ünnepléshez, mert a harmadik nyolc percben csak egy
csapat volt a medencében: a Szentes, ezt az etapot 5-1-re nyerték, 7-4-re
fordítottak.
Az utolsó nyolc percben 9-5-nél már azt hihették a lelkes szentesi drukkerek, hogy
zsebben a meccs és a három pont, de a Fradi - hathatós bírói támogatással,
egyfolytában kapták az elınyöket -, talpra állt, és egyenlített, 9-9. A találkozó sorsát
19 másodperccel a vége elıtt szerzett góljával, Weszelovszky László döntötte el, így
a Szentes 10-9-re nyert a rangadót.
Lukács Dénes: - Igazi alsó házi rangadót, színvonalas meccset játszottunk, az
döntött a javunkra, hogy nálunk játszott a mezıny egyetlen klasszis játékosa,
Weszelovszky László.
Kapcsolódó cikkek
Az év mérkızése elıtt a szentesi pólósok
Zantleitner szerint bivalyerıs csapat a Leiden
Magabiztos szentesi gyızelem a megyei pólórangadón
Minden a Hungerit mellett: ma megyei rangadó a nıi pólóbajnokságban
Nem bírt egymással a Hungerit és a Dunaújváros

A rovat legfrissebb cikkei

A nyitóoldal témái

Pálinkát szenteltek Lomnicivel és
Gyeneseivel Gyırben - fotók

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2252937

Szenzációs csata! Pick-Köbenhavn
(félidıben) 17-19
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Újabb milliárdos áfacsalás: szökni próbált a bőnszervezet
feje

Szent Jakab utak: találkozó Pannonhalmán - fotók
Ki kell fizetnie a pénztárosait a Tesco-nak
hirdetés

Angol nyelvvizsga
felkészítı 19.950
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